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Ríki, Reykjavíkurborg og lcelandair Group gera með sér svofellt

Samkomulag 
um innanlandsflug

Ríki og Reykjavíkurborg hafa undanfarið átt í viðræðum  um framtíð flugvallar í 

Vatnsmýri í tengslum við undirbúning og auglýsingu aðalskipulags Reykjavíkur, sem  

gerir ráð fyrir að flugstarfsemi víki úr Vatnsmýrinni í áföngum.

Viðræðurnar hafa byggt á því að aðilar eru sammála um að staðsetning 

innanlandsflugvallar á höfuðborgarsvæðinu sé fyrsti kostur. Sam eiginlegir hagsmunir 

ríkis og borgar eru að tryggja sem besta sátt allra landsmanna um þetta mikilvæga mál 

og kanna því til fullnustu helstu staðsetningarkosti innanlandsflugs á

höfuðborgarsvæðinu.

Viðræðurnar hafa byggt á grunni fyrri samninga milli ríkisins og Reykjavíkurborgar.

Afstaða ríkisvaldsins er að tryggja öryggi í innanlandsflugi með þeim hætti að næstu ár 

geti flugvöllur í Vatnsmýri sinnt því hlutverki sem honum er ætlað. Til að ko m a jil móts 

við það og gefa svigrúm fyrir vinnu við að kanna aðra kosti hefur Reykjavíkurborg fallist 

á að gera þá breytingu á fyrirliggjandi tillögu að aðalskipulagi Reykjavíkur að norður- 

suður-brautinni verði áfram tryggður sess í aðalskipulagi Reykjavíkur til ársins 2022, í 

stað 2016 eins og fyrirliggjandi tillaga gerir ráð fyrir.

Sam eiginleg athugun ríkis, Reykjavíkurborgar og lcelandair Group á flugvallarkostum

Ríki, Reykjavíkurborg og lcelandair Group eru sammála um að fullkanna aðra kosti til 

rekstrar innanlandsflugs en framtíðarflugvöll í Vatnsmýri. Aðilar eru einnig sammála 

um að staðsetning nýs flugvallar á höfuðborgarsvæðinu er fyrsti kostur og hvetja til 

þess að möguleg ný flugvallarstæði verði ekki útilokuð við endurskoðun á 

svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins sem stendur yfir.

Ábyrgðarmenn verkefnisins eru innanríkisráðherra, borgarstjóri og forstjóri lcelandair 

Group. Hver aðili um sig tilnefnir einn aðila í stýrihóp verkefnisins sem verður undir 

formennsku Rögnu Árnadóttur, sem er sam eiginlegur fulltrúi samningsaðila. Jafnfram t 

verður settur upp samráðshópur sem fæ r reglulega upplýsingar um framvindu



vinnunnar. Þar eigi m.a. sæti fulltrúar sveitarfélaga utan höfuðborgarsvæðisins, 

hagsmunaaðila í flugi, Landspítala, Háskóla fslands, Háskólans í Reykjavík og fulltrúar 

áhugahópa með og á móti flutningi flugvallarins.

i) Stýrihópurinn hefur heimild til að kalla eftir vinnu sérfræðinga sem aðilar

samkomulagsins leggja þeim til. Jafnframt er gert ráð fyrir að stýrihópurinn 

komi sér saman um ráðgjafafyrirtæki með víðtæka reynslu af skipulagi og 

hönnun flugvalla til að draga fram valkosti og bestu lausnir fyrir mögulegan 

flugvöll. Athugunin miðist m.a. við lengri brautir, kjörlegu þeirra og aðra þætti 

sem ekki hafa komið til skoðunar í fyrri athugunum en stuðlað geta að góðri 

nýtingu vallarins.

ii) Einnig verði lagt mat á rekstrargrundvöll og möguleg sóknarfæri sem nýr 

flugvöllur með þróunarmöguleika til fram tíðar hefur í för með sér fyrir íbúa, 

ferðaþjónustu og atvinnulíf.

iii) Reglulega verði gerð grein fyrir framvindu verkefnisins en lokaskil verði eigi 

síðar en í árslok 2014.

Gjört í Reykjavík 25. október 2013

Sigm undur Davíð Gunnlaugsson L------------ * Jón Gnarr
forsætisráðherra
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Hanna Birna Kristjánsdóttir 
innanríkisráðherra

Dagur B. Eggertsson 
form aður borgarráðs

forstjóri lcelandair Group



í framhaldi af undirritun meðfylgjandi samkomulags milli ríkis, Reykjavíkurborgar og 

lcelandair Group munu ríki og Reykjavíkurborg vinna í samræmi við áður undirritaða 

samninga. Undirbúningur eftirfarandi verkefna mun þegar hefjast:

i) Aðilar fylgi eftir auglýstu deiliskipulagi sem gerir ráð fyrir stækkun alþjóðlegu 

flugstjórnarmiðstöðvarinnar í Vatnsmýri, enda er starfsemi hennar óháð 

staðsetningu innanlandsflugs, sbr. yfirlýsingar Isavia.

ii) Aðilar Ijúki vinnu við endurskoðun á deiliskipulagi fyrir flugvallarsvæðið og að 
tilkynnt verði um lokun NA/SV-brautarinnar samhliða auglýsingu þess, síðar á 

þessu ári. Samtímis skal endurskoða núgildandi skipulagsreglur fyrir 

Reykjavíkurflugvöll til samræmis.

iii) Þegar lokun NA/SV brautarinnar hefur verið staðfest verða ný lendingarljós tekin 

í notkun í samræmi við breytt deiliskipulag og nauðsynlegur fjöldi trjáa í 

Öskjuhlíð felldur í þágu flugstarfseminnar. Aðilar leiti þó sameiginlega leiða til að 

milda sjónræn áhrif hinna nýju lendingarljósa frá fyrirliggjandi tillögum og 

takmarka fellingu trjáa í Öskjuhlíð. Óháð öðrum verkþáttum sem í 

samkomulaginu felast munu innanríkisráðuneytið og Isavia hafa forgöngu um að 

kennslu- og einkaflugi verði fundinn nýr staður í nágrenni borgarinnar í samræmi 

við áður gefin fyrirheit vegna endurbyggingar vallarins um síðustu aldamót og 

skal stefnt að því að framkvæmdir verði hafnar eins fljótt og verða má.

Gjört í Reykjavík 25. október 2013



S A M K O M U L A G

um endurbætur á aðstöðu fyrir farþega og þjónustuaðila á Reykjavíkurflugvelli

Innam-fkisráðhen-a og borgarstjórinn í Reykjavík gera m eð sér samkomulag um  að skoða og 
m eta þ ö rf fyrir endurbætur á aðstöðu fyrir farþega og þjónustuaðila á Reykjavíkurflugvelli.

í  því felst:

•  Að fallið verði frá fyrri áformum um  byggingu samgöngumiðstöðvar í Vatnsmýri.

•  Að undirbúnar verði endurbætur á aðstöðu fyrir farþega, þjónustuaðila og rekstraraðila 
flugvallarins. Unnið verði eftir samkomulagi við Isavia ohf. um að félagið tald yfir 
rekstur og eignarhald á núverandi flugstöð Flugfélags Islands. Að gerð verði 
viðskiptaáætlun fyrir nýja flugstöð sem miðai' að sjálfbæm i hennar.

•  Að norð-austur/suð-vestur flugbrautin verði lögð a f  og það land sem við það losnar 
sunnan vallarins verði skipulagt undir blandaða byggð. Innam'íkisráðuneytið augiýsi 
lolcun flugbrautar sam hliða auglýsingu deiliskipulags nýrrar flugstöðvar.

•  Að deilisldpulagsgerð á svæði flugstöðvarinnar verði hi-aðað sem kostur er svo unnt 
verði að hefja áætlaðar endurbætur sem fyrst. H ugm yndir að ným  
flugstöðvai'byggingu hafa verið kynntar í slcipulagsráði Reykjavíkurborgar og er stefnt 
að því að breytt sldpulag liggi fyrir að loknu auglýsingaferli í október nlc. Staðfesting 
deiliskipulags, útgáfa byggingaleyfis og afhending lands haldast í hendur.

•  Þrátt fyrir að flugslcýli 6 (sjóskýli -  fastnr. 202-9665 og 202-9665) á 
Reylcjavílcurflugvelli, staðsett næst Skeijafirði, standi á mörkum þess svæðis sem 
samlcomulagið fjallar um, verði flugvallai-girðing staðsett þannig að slcýli standi innan 
flugvallai’girðingar þar til niðurstaða næst um  niðurrif eða flutning. Að flutningi eða 
niðuirifí loknu færist girðing í þá legu sem öryggissvæði flugbrautar marlcar.

•  Að tryggt verði að endurbætt aðstaða tryggi samkeppni á flugmarlcaði og möguleika á 
að þjónusta fleiri en eitt flugfélag. Endurbæturnar verði hannaðar þannig að þær verði 
auðveldar til breytinga og brottflutnings, ásamt því að slcýrt sé að Reykjavílcurborg 
verði eldci slculdbundin til greiðslu bóta lcomi til brottflutnings starfsemi a f  svæðinu.

• Að allt áætlunarflug færist til endurbættrar flugstöðvar.

•  Að telcið verði mið a f  samgöngustefiiu Reykjavíkurborgar á svæðinu við endurbætta
flugstöð. Isavia ohf. tald upp gjaldtölcu á öllum bílastæðum  og tryggð verði 
endurgjaldslaus aðlcoma alm enningssam gangna við farþegaaðstöðu.

• Að flugöryggi við notkun austur/vestur flugbrautar verði bætt með því annars vegar að 
séð verði til þess að gróður í Öslcjuhlíðinni skagi ekki upp í hindrunarfleti núverandi 
flugbrautar og hins vegar að heimiluð verði uppsetning aðflugsljósa fyrir 
nákvæmnisblindaðflug vestan við brautina. Breytt deiliskipulag vegna aðflugsljósa 
verði auglýst samhliða breytingum vegna flugstöðvar. Fyrir liggur tillaga 
garðyrkjustjórans í Reykjavík vegna tijáa sem skaga o f  hátt upp. Enn fremur verði 
fundin lausn hvað varðar aðstöðu fyrir nauðsynlegai' vélar og tæld vegna rekstrar 
vallarins á athafnasvæði Isavia ohf. við austanverðan völlinn.

•  Að allri umferð herflugvéla og flugi í þágu hertengdrar starfsemi um
Reylcjavílcurflugvöll verði hætt, að undanskildum  þeim  tilvikum þegar



Reykjavíkurflugvöllur þjónar hlutverki sem varaflugvöllur og vegna öryggis- og 
björgunai'starfa.

• A ðilar eru enn frem ur sam m ála um að kannaðir verði möguleikar á hringtengingu 
strætó um Reykjavíkurflugvöll. Fyrir liggur yfirlýsing a f  hálfu Isavia ohf. um að slík 
hringtenging sé m öguleg en eftir er að útfæra hana endanlega. M un endanleg útfærsla 
taka m ið a f því hvort Reykjavíkurborg hyggist ráðast í fyllingar í Skeijafirði.

Fjögurra m anna starfshópur verði skipaður a f  innanríkisráðhen'a og borgarstjóra til þess að 
vinna að ofangreindum m arkm iðum :

Ólafur Sveinsson, fulltnii ráðherra, formaður 
O löf örvarsdóttir, fulltrúi borgarstjóra 
H rólfur Jónsson, fulltrúi borgarstjóra 
Haulcur Hauksson, fulltrúi Isavia ohf.

Starfshópnum er ætlað að fylgja eftir þeim  ákvörðunum sem þegai- hafa verið telcnar 
sam kvæm t samkomulagi þessu og að ganga frá útfærðum tillögum  varðandi þau atriði sem 
eru ófrágengin. Vísað er til sam kom ulags Reykj avíkurborgar og fjánnálaráðuneytisins um 
landakaup sem  undiiTÍtað var þann 1. mars 2013 en þar kem ur fram  að fyrsta greiðsla 
Reykjavíkurborgar vegna landakaupa verði innt a f  hendi þegar lokun flugbrautarinnar verður 
gengin í gegn. M eðfylgjandi er m ynd sem  sýnir fyrirhugaða legu flugvallargirðingarinnar.

A iéttað er að Reykjavíkurborg fer með skipulagsvald á flugvallarsvæðinu samkvæmt 
skipulagslögum m-.123/2010 og innanríkisráðherra vinnur í samræmi við vilja Alþingis hvað 
varðar flugvöllinn eins og hann birtist í samgönguáætlun.

Reykjavík, 19. cipril 2013

M eð fyrirvara um  samþyldei borgarráðs

\ a ý \  V '
jr  ] Jón Gnarr 

f  ýborgarstjóri



Núverandi flugvallargirðing

Ný flugvallargirðing

Núverandi mörk rikis/borgar

Land frá ríki til Reykjavíkurborgar 
samkvæmt samningum árið 2013

Tillaga að landaskiptum milli 
Ríkis og Borgar2013
Unnið af Mannvirkjasviði Isavia ohf 
11. apríl 2013



Eignasjóður Reykjavíkurborgar, kt. 621102-2220 og ríkissjóður íslands kt. 540269-6459, gera 
hér nieð sér eftirfarandi

SAMKOMULAG

UM SKIPULAG OG UPPIÍYGGINGU Á LANDI RÍKISINS VIÐ SIGERJAFJÖRÐ

Markmið saniníngs þessa:

Eignasjóður Reykjavíkurborgar og fjármála- og efnahagsráðuneytið f.h. ríkissjóðs hafa 
ákveðið að vinna sameiginlega að þvi að koma þeim svæðum í eígu ríkis og borgar sem losna 
við lokun norður/suður og austur/vestur flugbrautar (braut 06/24) Reykjavíkurflugvallar í 
uppbyggingu með hag beggja samningsaðila að leiðaiijósi.

Sfærð og nofkun svæða

Þau svæði sem nm er að ræða er u.þ.b. 111.800 m2 svæði í eigu ríkisins, m erkt A á 
meðfylgjandi yfirlitsmynd, og u.þ.b. 65.466 m 2 svæði í eigu Reykjavíkurborgar, merkt B  og C 
á meðfylgjandi yfírlitsmynd. Gert er ráð fyrir að fram fari nákvæm mæling á hinu selda svæði 
sem skal lokið 1 síðasta lagi fyrir gerð deiíiskipulagsuppdráttar,

Samkomulagið gerir ráð fyrir að Reykjavíkurborg kaupi land ríkisins á svæðinu á skilgreindu 
lágmarksverði, fáí við það afsal og óskoraðan yfírráðarétt yfír því, sameíni framangreind 
svæði ríkis og borgar og sjái að fnilu og Öllu um gerð deiliskipulags fyrir heildarsvæðið (A, B 
og C) og beri kosínað vegna Jæss, Reykjavíkurborg mun kappkosta að skipulag verði vandað 
og nýtíng landsins verði góð. Svæðið verður að meginstefnu tii deiliskipulagt sem 
íbúðarbyggð,

Reykjavíkurborg mim innheimta gatnagerðargjöld a f hinu sameiginlega svæði í samræmi við 
gjaldskrá. Reykjavíkurborgar, mun kosta allan frágang landsins, uppbyggingu gatna, 
gangstíga og frágang opinna grænna svæða svo og uppbyggingu jyónustubygginga sem  er á 
ábyrgð Reykjavíkurborgar sem sveitarfélags eins og t.d. byggingu grunnskóla.

Við mótun deiliskiimlags skal leita álits fjármáia- og efnahagsráðuneyíisins á skipulagstillögu, 
sérstaklega hvað varðar nýtingarhlutfall.

Þegar skipulag svæðisins iiggur fyrir mun Reykjavíkurborg amiast markaðsseíningu landsins 
og sölu byggíngaréttar á sinn kostnað. Reykjavíkurborg ákveður uppbyggingahraða á 
svæðinu en skuldbindur sig þó til að sölu byggingaréttar verði hraðað eins og koslur er, Allt 
byggingarland á svæði A, B og C skai selt með opnuni og gegnsæjum hætti þar sem samið 
verður við iiæstbjóðanda um kaup á einstökum lóðum eða lóðarhlutum,

Samkomulag þetía byggir á Jrví að fram fari tiltekin skipting á söluverði byggingarréttar á 
iieildarsvæðinu samkvæmt samningi þessum og fjallað er nánar um hér síðar.

Samningsaðilar munu sameiginlega vinna að jwí að finna lausn á flutningi bygginga a f  liinu 
selda landi og m unu bera sameiginlega kostnað vegna þess.

Nýtingarhlutfali sem notast verður í uppgjöri milli aðila verði aldrei lægra en nýíingarhlutfall 
a f  heíldarsvæðiuu (svæði A, B og C ), sbr, fylgiskjal B, og ræðst a f  skipulagi.



Kaupverð lands, söluandvirðí byggingarrcttar og uppgjör.

Kaupverð lands ríkisins er kr. 440.000.000.- skrifað krónur ijögurhundruðogfjörtíumilljónir 
00/100. Afsal skal gefíð út þegar þegar fyrir liggur fonnleg tilkynning 
innanríkisráðuneytis/ISAVIA til Reykjavíkurborgar um að lokun norðaustur/suðvestur 
flugbrautar hafí tekið gildi gagnvart öllu flugi. Afsalsgreiðsla skal fara fram eigi síðar en 7 
dögum eftir þá tilkynningu.

Reykjavíkurborg fær greiddar fyrstu 440.000.000,- a f  sölu byggingarréttar á heildarsvæðinu 
sem er skilgreint lágmarksverð landsins.

Snmlnls
R lkissjóðurfæ raukafsalsgrciðslu lO 0%  a f  söluvcrði byggingarróllar frá440-700 m.kr. cða 260m .kr. 7 0 0 n i.k r ,

- I I -  80% - I I -  701-850 m.kr. cða 120m.kr. 820 m .k r.
- I I -  70% - I I -  851-1.000 m.kr. eðn 105 m.kr. 925 m .kr.
- I I -  30% - I I -  1.001-1.250 m.kr. eða 75 m.kr. 1.000 m .k r.
- I I -  30% - I I -  umfram 1.250 m.kr.

Snmtnls
Rcykjnvlkurborg fær 20%  afsöluverði byggingarrétlar frA701-850 m.kr. cða 30in.kr. 30  m .k r.

- I I -  30% - I I -  851- 1.000 m.kr. eða 45 m.kr. 75 m .kr.
- I I -  70% - I I -  1.001- 1.250 m.kr. eða 175in.kr, 250 m.kr.
- II - 70% - II - umfram 1.250 m.kr.

Ofangreind skipting gildir óháð því hvar á skilgreindu heildarsvæði byggingarréttur selst og 
gildir þar til hluti heildarlandsins sem samsvarar upprunalegri hlutdeild ríkislands tclst seldur 
(111.800 m2/177.266m 2 eða 63,06% af seljalegum byggingarrétti heildarsvæðisins).

Söluverð á byggingarrétti samkvæmt ofangreindri töflu uppfærist í takt við breytingar á 
byggingavísitölu. Afsalsgreiðsla helst óbreytt,

Uppgjör á sölu byggingarlands miðað við framangreinl fer fram einu sinni á ári, 1. sept. ár 
hvert enda hafí sala hafíst á byggingarétti.

Reykjavík 1. mars 2013
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i fjármála- oh'efnahagsráðherra 
f.h. ríkissjóðs

Vottar að réttri undirskrifUog dagsetningu:

með fyrirvara um  samþykki borgarráðs
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I Land í eigu borgarsjóðs 

| Öryggismörk flugbrautar 

Land í eigu ríkissjóðs
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S A M K O M U L A G  

um samráðsnefnd um málefni Reykjavíkurflugvallar

Ábyrgðarmvnn;
Kristján L, Möller, samgönguráðherra og Hanna Birna Kristjánsdóttir, borgarstjóri.

Skipun samráðsnefndar:
I sainráðsnefndinni verða sjö fulltrúar. Þrír verða tilnefndir a f  samgönguráðherra og þrír tilnefndir af 
borgarstjóranum í Reykjavík. Borgarstjóri og samgönguráðherra sammælast um sjöunda fulltrúann 
sem jafnfrarnt verður fonnaður nefndarinnar.

Hlutverk:
Hlutverk samráðsnefndarinnar er að vera samráðsvettvangur ríkis og borgar um framtíðarstaðsetningu 
flugvailarins, Nefndinni er sérstaklega ætlað að fylgja eftir þeim aðgerðum sem lagðar voru til a f 
samráðsnefnd um skipuiagsmál Reykjavíkurflugvallarundirstjóm Helga Hallgrímssonar.

Helstu verkefni:
• Að sjá til þess að gerðar séu áætlanir um þær athuganir og rannsóknir sem nauðsynlegar eru 

vegna mögulegrar staðsetningar Reykjavíkurflugvallar á Hólmsheiði og Lönguskerjum og 
fylgjast með framgangi þeina.

• Að gera tiilögur um framhald flugvallarmálsins með hliðsjón af niðurstöðum úr rannsóknum.
•  Að vinna að samstarfi og samkomulagi milii ríkis og borgar vegna byggingar 

samgöngumiðstöðvar og annarra mannvirkja á flugvellinum og í nágrenni hans, þar með talið 
að skipulagi og frágangi bygginga við núverandi flugstöð.

• Vera vettvangur fyrir umræðu milli aðila um skipulagsmál flugvallarsvæðisins, umhverfisinál 
og önnur málefni í rekstri Reykjavíkurflugvallar sem hafa áhrif á borgarbúa og starfsemi 
flugvallarins,

Verkefnisstjóri:
Með nefndinni starfar verkefnastjóri frá samgönguráðuneytinu en kostnaður skiptist milli aðila.

Til ráðgjafar og samstarfs:
•  Helstu hagsmunaaðilar í flugstarfsemi tengdri Reykjavíkurflugvelli.
• Embættismenn skipulags- og samgöngumála á vegum ríkis og borgar,

Efni til hliðsjónar:
• Reykjavíkurflugvöllur -  úttekt á framtíðarstaðsetningu, skýrsla samráðsnefndar 

samgönguráðuneytis og Reykjavíkurborgar, apríl 2007.
• Minnisblað frá Skipulags- og byggingarsviði Reykjavíkurborgar til borgarstjóra um 

samgöngumiðstöð I Vatnsmýrí, dags. 26. október 2007.
• Minnisblað borgarstjóra og samgönguráðherra, dags. 11. febrúar 2005,

Starfstími:
Starfstimi samráðsnefndarinnar er til 1. september2010.
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samgönguráðherra og borgarstjóra um samgöngumiðstöð í Vatnsmýri

Samgönguráðuneytið og Reykjavikurborg hafa undanfarin misseri unnið að undirbúningi framkvæmda 
við samgöngumiðstöð i Vatnsmýrinni. Einnig hefur verið unnið að undirbúningi samráðs milli ríkis og 
Reykjavíkurborgar um framtíðarstaðsetningu flugvaliar fyrir innanlandsflug og ákveðið að skipa 
samráðsnefnd um máiefni Reykjavíkurfiugvallar.

Framkvæmdir við samgöngumiðstöð eru mikilvægt innlegg opinberra aðila til að skapa atvinnu við 
núverandi efnahagsaðstæður. Fiugstoðir ohf. munu reisa íyrsta áfanga samgöngumiðstöðvar. 
Staðsetning hennar verður í samræmi við svokallaðan austurvalkost, en unnið hefur verið að 
skipulagsmálum og fleiri þáttum honum tengdum í nokkurn tíma.

I samræmi við minnisblað borgarstjóra og samgönguráðherra dags. U . febrúar 2005 munu 
samgönguyfirvöld loka NA/SV flugbraut á Reykjavíkurflugvelli en við það skapast svæði til annarra 
nota, meðal annars fyrir samgöngumiðstöð. í samræmi við sama minnisblað er ítrekað að 
samgönguráðherra og borgarstjóri eru sammála um að með byggingu samgöngumiðstöðvar í 
Vatnsmýrinni sé ekki verið að taka afstöðu til framtíðar Reykjavíkurflugvallar.

Hlutverk samgöngumiðstöðvar er mikilvægt, hvort sem innaniandsflugvöllur verður áfram í 
Vatnsmýrinni eða ekki, enda er samgöngumiðstöð ætlað að hýsa alla samgöngustarfsemi í 
Vatnsmýrinni til framtíðar. Gerðar hafa verið breytingar á samgöngumíðstöðinni og hún aðiöguð að 
breyttum efnahagsaðstæðum og færrí farþegum en gert var ráð fyrir í upphaflegri áætlun.

Ríkið og Reykjavíkurborg munu hafa með sér makaskipti á lóðum þannig að ríkið afhendir 
Reykjavíkurborg jaíhverðmætt land í eígu ríkisins gegn lóð Reykjavíkurborgar þar sem 
samgöngumiðstöð rís.

Ákveðið hefur verið að samgönguráðherra og Reykjavíkurborg muni hvor um sig tilnefha einn fulltrúa 
til að vera lengiiið við þá aðila sem vinna að málefnum samgöngumiðstöðvarínnar, þ.e. Flugstoðir ohf. 
og Reykjavíkurborg. Verkefni tengiliða er að fylgja eftir og tryggja að niðurstaða fáist varðandi 
eftirfarandi verkþæíti til að unnt verði að hefja framkvæmdir:

• Skipulagsmál og samráð við aðra lóðareigendur
•  Makaskipti á lóðum
• Ákvörðun um stærð húss og fýrirkomulag eignarhalds
•  Samgöngumál og bílastæði 
■ Opnunardagur

Stefna aðílar að því að níðurstaða varðandi alla þessa þætti liggi fyrír svo fljótt sem verða má þannig 
að framkvæmdir við fyrsta áfanga samgöngumiðstöðvar geti hafist á þessu ári.

Reykjavík, 8. apríl 2009



FÖSTUDAGÍNN 8. FEBRÚAR 2008-02-11 
MINNISBLAÐ

Samráðsnefiid samgönguráðuneytis og Reykjavíkurborgar um úttekt á íramtíðarstaðsetningu 
Reykj avíkkurflugvallar.

Fundinn sóttu:
Borgartstjóri: Ólafur F. Magnússon.
Aðstoðarmaður Ólöf Guðný Valdimarsdóttir
Sigurður Snævarr
Helgi Hallgrímsson, formaður,
Bjöm Ársæll Pétursson 
Þorgeir Pálsson 
Gunnar Torfason.

Samráðsnefndin kynnti minnisblað dags. febrúar 2008 og hugmyndir um áframhaidandi starf 
slíkrar nefndar.

Lagt er til að skipað verði í samráðsnefhd II og em hugmyndir um hlutverkbennar í 
minnisblaðinu. í nefhdinni verði 2 fijlltrúar ríkisins, 2 fulltrúar Reykjavíkurborgar og 
oddamaður sem Reykjavíkurborg og samgönguráðuneyti koma sér saman um.

Fundað verði með samgönguráðherra vegna máisins.



Viljayfirlýsing

milli samgönguráðherra og Flugstoða ohf. um undirbúning að byggingu 
samgöngumiðstöðvar við Hlíðarfót í Vatnsmýrinni í Reykjavík, samkvæmt gildandi 
skipulagí.

1. gr.
Tilefni viljayfirlýsingar þessarar eru áætlanir um byggingu samgöngumiðstöðvar í 
Vatnsmýrinni sem muni þjóna flugi, Strætó bs., flugrútu og langferðabifreiðum, með 
tengingu við almenningssamgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins, eins og fram kemur í 
minnisblaði samgönguráðherra og borgarstjóra frá 11. febrúar 2005, skýrslu 
undirbúningshóps frá 24. febrúar 2005, greinargerð vinnuhóps samráðsnefndar um 
samgöngumiðstöð dags. 20. nóvember 2006 og gildandi samgönguáætlun.

2. gr.
Með viljayfirlýsingu þessari lýsir samgönguráðherra því yfir að Flugstoðum ohf. verði falið 
að annast undirbúning að byggingu og rekstri samgöngumiðstöðvarinnar og að verkið 
skuli boðið út sem einkaframkvæmd.

Nánari tilhögun undirbúnings og framkvæmda, þ.m.t. lóðamál, fjármögnun, upphaf 
framkvæmda og áætluð verklok verður ákveðin síðar og skal við það m.a. taka mið af 
framangreindum gögnum sem getið er í 1. gr.

3. gr.
Jafnframt lýsir samgönguráðherra því yfir að í tillögu að samgönguáætlun 2007-2010 er 
gerð tillaga um að NA/SV-flugbrautin á Kefiavíkurflugvelli verði tekin á ný í notkun á 
árinu 2009. Samhliða munu Flugstoðum ohf. verða falið að loka og afmá NA/SV- 
flugbrautina á Reykjavíkurflugvelli.

4. gr.
Af viljayfirlýsingu þessari eru gerð tvö eintök eitt fyrir hvorn aðila og telst hvort þeirra 
fullgilt frumrit.

Öllu framangreindu til staðfestingar undirrita aðilar viljayfirlýsingu þessa.

Reykjavík 9. febrúar 2007,

Ólafur Sveínsson, stj.formaður Flugstoða ohf.

:..  c OO oZ

Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra



Reykjavík 1 ]. febrúar 2005

M inn isb lað
borgarstjóra og samgönguráðherra 

Efni: Samgöngnmiðstöð í Vatnsmýri og ReykjavíkurflugvöJlur

Vinnuhópur um samgöngumiðstöð í Reykjavík sem verið hefur að störfiim með þátttöku 
fulltrúa ríkis og Reykjavíkurborgar mun skíla af sér niðurstöðu innan tíðar. Horft er til tveggja 
kosta varðandi staðsetningu samgöngumiðstöðvar, noróurkosts eða hótelskosts. Norðurkostur 
er á svæði norðan við Hótel Loftleíðir en í hólelskosti felst að nýta hluta a f  núverandi húsnæði 
Ifótels Loftleiða.

Samgönguráðherra og borgarstjóri eru sammála um nauðsyn þess að ná samkomulagi þar sem 
hagsmunir beggja aðila geta fariö saman. Forsendur samkomulags eru eftirfarandi:

1. Samgönguráðherra setji fram í tillögu að þingsályktun um samgönguáætlun 2005-2008 
sérstaka tillögu uin fjármögnun Hlíðarfótar sem er forgangsverkefni eigi 
samgöngumiðstöð að vera í Vatnsmýri.

2. Aðitar fari sameiginlega í skipulagsvinnu á svæði samgöngumiðstöðvar. Jafnframt er það 
sameiginlegur skílningur aðila að núverandi reit á deiliskipuiagi, sem hefur verið merktur 
flugslöð, verði ráðstafað til annarra þarfa eftir nánara samkomulagi aðila.

3. Samgönguyfírvötd loki NA/SV flugbraut á Reykjavíkurflugvelli í síðasta lagi í árslok 
2005 og við það muni skapast svæði til annarra nota skv. sérstöku samkomulagi aðiia þar 
um. Þau munu þegar hefja viðræður við núverandi notendur brautarinnar og 
flugvallarstjómina á KeflavíkurflugvelH um aðra kosti svo flugöryggi verði ekki stefnt t 
hættu, sbr. bókun samgönguráðherra og borgarstjóra frá 1999.

4. Hert verði á framkvæmd þeirrar stefhumörkunar um aðstöðu fyrir æfinga-, kennslu og 
einkaflug sem sctt var fram í 3. tí. bókunar samgönguráðhenra og borgarstjóra frá 1999 
vegna Reykjavíkurílugvallar.

5. Samgönguráðherra og borgarstjóri eru sammála um að með byggingu 
samgöngumiðstöðvar í Vatnsmýrinni sé ekki verið að taka afstöðu til framtíðar 
Reykj avíkurflugvallar.

6. I því skyní að leggja grundvöll að sameiginlegri niðurstöðu um framtíð flugstarfsemi í 
Vatnsmýri láti samgönguráðherra, sem yfirmaður samgöngumála, og Reykjavíkurborg, 
sem ber að annast skipulagsáætlanir í Vatnsmýri, fara fram flugtæknilega, rekstrariega og 
skipulagslega úttekt á Reykjavíkurflugvelli. Hvor aðili um sig tilnefni tvo fulltrúa til að 
leggja grunn að úttektinni, sem unnin verði af sjálfstæðum aðrlum. Úttektin skal m,a. 
byggja á samanburði ólíkra valkosta, þ.m.t. einnar-brautarlausn, tveggja-brautalausn og 
þeim kosti að öll flugstarfsemi hverfi a f  svæðinu. Tilgangur úttektarinnar er m.a. sá að ná 
fram mati á lágmarksstærð flugbrauta og athafnasvæðis sem þörf er talin á, eigí 
flugvöllurinn að þjóna núveranch hlutverki sínu sem miðstöð innanlandsflugsins. Að 
niðurstöðu fenginni fari fram formlegar viðræður aðila um framtíð flugstarfsemi í 
Vatnsmýrinni.

Sturla Böðvatsson, Steinunn Valdís Óskarsdóttir,
samgönguráðherra borgarstjóri



Bókun vegna Reykjavíkurflugvallar

a) í samræmi við markaða stefnu í Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-2016 
þar sem kveðið er á um að Reykjavíkurflugvöllur skuli vera miðstöð 
innanlandsflugs á skipulagstímabilinu, samþykkir Reykjavíkurborg 
breytingar á aðalskipulagi og deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar.

b) Samgönguráðuneytið mun leggja áherslu á að dregið verði úr 
umhverfisáhrifum flugumferðar. Flugumferðarreglur verði styrktar með 
það að markmiði að draga úr ónæði eins og kostur er og tryggja 
fyllsta öryggi á hverjum tíma. Áhersla verði lögð á mælingar og að 
fylgja því eftir að framkvæmd sé í samræmi við 
flugumferðarreglur. Með nýjum mælum verði fylgst vandlega
með umferðarhávaða frá flugvellinum. Jafnframt verði settar upp 
myndavélar eða annar sambærilegur búnaður til þess að fylgjast 
með og tryggja að reglum um flughæð og stefnu í aðflugi og fráflugi sé framfylgt.

c) í tillögu að flugmálaáætlun fyrir tímabilið 2000 - 2003, sem samgönguráðherra 
leggur fyrir Alþingi í haust, verði gert ráð fyrir að snertilendingar
í æfinga- og kennsluflugi flytjist á flugvöll í hæfilegri fjarlægð 
frá Reykjavík. Þar með ætti flugtökum og lendingum á 
Reykjavíkurflugvelli að fækka verulega. Til að ná þessu markmiði 
kemur annað hvort til greina að breyta eldri flugvöllum eða að 
byggja nýjan snertilendingaflugvöll. Flugvöllurinn verði hannaður 
með það í huga að hægt verður að þróa hann til víðtækari nota fyrir t.d. 
æfinga-, kennslu- og einkaflug.

Reykjavík 14. júní 1999

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir Sturla Böðvarsson
borgarstjóri samgönguráðherra
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