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Efni: Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2018

Með hliðsjón af frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2018 vill Öryggisnefnd Félags íslenskra 
atvinnuflugmanna (hér eftir ÖFÍA) koma eftirfarandi sjónarmiðum á framfæri.

Það er jákvætt að framlög til flugvalla og flugleiðsöguþjónustu hækki um 374 milljónir frá 
gildandi tjárlögum. Veruleg uppsöfnuð viðhaldsþörf er komin á flugvallarkerfi landsins og 
mörg stór verkefni fram undan. Svo dæmi sé tekið er flugbrautin á Egilsstöðum, sem 
byggð var árið 1993, komin á síðasta snúning og hefur ÖFÍA sent flugmönnum sérstaka 
aðvörun þess efnis. Telja má víst að síðustu forvöð (svo brautin hreinlega eyðileggist ekki) 
séu að malbika brautina árið 2020.

Sömuleiðis er jákvætt að Samgöngustofa fái auknar heimildir til að nýta rekstrartekjur sem 
stofnunin aflar. Hjá Samgöngustofu starfar að flugmálum fjöldi sérmenntaðs fólks með 
mikía og þýðingarmikla reynslu, en það er samdóma álit þeirra sem til þekkja að fjölga þurfi 
starfsfólki svo stofnunin geti sinnt hlutverki sínu með góðu móti. Til glöggvunar má nefna 
að Samgöngustofa hefur ekki haft bolmagn til að Ijúka við gerð áætlunar um hæfisbundna 
leiðsögu (e. Performance Based Navigation)  sam anber áskorun A37-11 
AJþjóðaflugmálastofnunarinnar.

Hins vegar er í Ijárlagafrumvarpinu ekki að sjá neinar fjárveitingar til þess sem kallast 
stofnkostnaður á flugvöllum landsins en það er með öllu óviðunandi.

í nefndaráliti um tillögu til þingsályktunar um flögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 
2015-2018 (Þingskjal 1679 — 638. mál.) segir meðal annars:

“Fé til viðhalds og reglubundinnar endumýjunar búnaðar á flugvöllum landsins í fjárlögum fyrir 
árið 2016 var lækkað úr 733 millj. kr., sem var tillaga meiri hlutans á síðasta þingi, niður í 220 millj. 
kr. Stofnkostnaður var lækkaður frá tillögu meiri hlutans sem var 146 millj. kr fyrir árið 2016 í 80 
millj. kr. Fyrir árin 2017 og 2018 em lagðar til 720 og 786 millj. kr. í viðhaldskostnað en hins vegar 
er ekki gert ráð íyrir neinum stofnkostnaði þau ár. A seinni hluta tímabilsins verða því engar 
fjárfestingar á flugvöllum landsins utan Keflavíkurflugvallar, en framkvæmdir þar em utan 
samgönguáætlunar. Staða innanlandsflugsins og flugvalla á landsbyggðinni er því ekki góð og 
horfur mjög neikvæðar. I athugasemdum með tillögunni kemur fram að mikil uppsöfnuð 
viðhaldsþörf hafí leitt til þess að ekki sé hægt að tryggja notkim núverandi flugvallarmannvirkja og 
flugleiðsögubúnaðar í mörg missiri í viðbót nema með mikilli aukningu fjármagns og þá verður því 
fé sem þó fæst forgangsraðað til viðhalds á áætlunarflugvöllum.
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í áætluninni eru ekki lagðir til fjármunir fyrir framkvæmdir við flughlaðið á Akureyrarflugvelli. 
Unnið hefur verið markvisst að því að undanfömu að markaðssetja Akureyrarflugvöll og 
Egilsstaðaflugvöll fyrir millilandaflug. Svo það megi vel vera þarf að byggja upp aðstöðu á 
flugvöllunum til að taka við stómm þotum og þá gegna báðir flugvellir mikilvægu hlutverki sem 
varaflugvellir fyrir Keflavíkurflugvöll líkt og sýndi sig þegar gaus í Eyjafjallajökli árið 2010. Við 
gerð Vaðlaheiðarganga kemur mikið efni sem hægt er að nota í flughlaðið á Akureyrarflugvelli og 
hefur verið tekið við nokkuð af efni nú þegar.”

Flugvellirnir á Egilsstöðum og Akureyri gegna mjög þýðingamiklu hlutverki sem 
varaflugvellir, en hafa verður hugfast að þeir hafa mjög ólíka flugtæknilega eiginleika. Með 
sívaxandi umsvifum á Keflavíkurflugvelli og tilkomu stærri flugvéla, verður að huga betur 
að getu þessara flugvalla til að sinna því hlutverki, þar sem einungis er pláss fyrir fjórar 
farþegaþotur á hvorum velli, með góðu móti. Það er orðið mjög brýnt að stækka hlöðin á 
þessum flugvöllum, til að fyrirbyggja að háskalegt ástand geti skapast, en a.m.k. þrisvar 
sinnum á þessu ári hefur legið við að fjöldi véla hafi þurft að hverfa frá Keflavíkurflugvelli til 
varaflugvalla. Mjög brýnt er að halda áfram því verki sem hafið er á Akureyrarflugvelli, 
einnig að taka fyrstu skrefin á Egilsstaðaflugvelli. Þar til úr þessu verður bætt er 
fyrirsjáanlegt að farþegaþotur á leið til Keflavíkurflugvallar, sérstaklega breiðþotur, muni í 
fleiri tilfellum þurfa að bera eldsneyti til varaflugvalla í Skotlandi og Noregi.

ÖFÍA hefur skilning á því að ríkið þarf að fjármagna ýmsa starfsemi sem hefur takmarkaða 
tekjustofna. Fluggeirinn á íslandi hefur löngum búið við það fyrirkomulag að tekjurnar sem 
greinin skapar renna beint í ríkissjóð en uppbygging og viðhald mannvirkja svo háð 
úthlutunum á Ijárlögum. í þessu sambandi vill ÖFÍA minna á skýrslu Oxford Economics frá 
árinu 2012 um flugstarfsemi á íslandi. Þar kom fram að flugrekstur hafði veruleg áhrif á 
íslenskt efnahagslíf og stóð undir 6,6% af landsframleiðslu. í dag er þetta hlutfall nærri 
14%. Það er augljóst að framlög til uppbyggingar og viðhalds flugvallarmannvirkja og 
leiðsögubúnaðar eru ekki í neinu samræmi við þær tekjur sem fluggeirinn skilar og það 
skýtur skökku við að viðhald og uppbygging flugvalla skuli ekki vera í skilvirkara horfi.

ÖFÍA vill einnig benda á að þjóðhagsleg arðsemi af innanlandskerfinu er gríðarleg eins og 
fram kemur í skýrslu Innanríkisráðuneytisins „Félaghagfræðileg greining á framtíð 
áætlunarflugs innanlands“ útgefinni í febrúar 2014. Þar kemur meðal annars fram að 
þjóðhagslegur ávinningur samfélagsins af útgjaldakrónu hins opinbera til flugvallanna og 
flugsins í heild er 1,48 kr, þ.e. þjóðhagsleg arðsemi ijárfestingarinnar í flugvallakerfinu og 
fluginu á landsbyggðinni umfram útgjöld er 48%. Það ætti að teljast ábyrg ráðstöfun á 
almannafé.

Opinbera hlutfélagið Isavia ohf. annast viðhald, framkvæmdir og þjónustu á 
flugvallakerfinu, flugumsjón og flugleiðsögu samkvæmt þjónustusamningi til eins árs í 
senn. Það er skammur tími, sem gerir starfsfólki Isavia erfitt fyrir varðandi alla 
stefnumörkun.
í gildi er þingsályktun um samgönguáætlun 2011-2022 og þingsályktun um 
samgönguáætlun 2015-2018. í fjárlögum koma meðal annars fram markmið og 
mælikvarðar í samgöngum og er fyrsta markmiðið að samgöngur séu öruggar. Þó svo að 
slys og óhöpp séu til allrar hamingju mjög fátíð á flugvöllum landsins, verður að horfa til 
þess að aðdragandi og atburðarás flugslysa er almennt flóknari en bíl- og almennra 
umferðarslysa.
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Undanfarin ár hefur flugleiðsögubúnaður við flugvelli á jörðu niðri (radíóvitar) verið aflagður 
þar sem GPS flugleiðsaga hefur rutt sér til rúms. Hins vegar hefur þessi þróun komið sér 
illa fyrir þyrlusveit Landhelgisgæslunnar, þar sem þyrlur Landhelgisgæslunnar eru ekki 
búnar GPS tækjum og geta því ekki gert blindaðflug að Ijölmörgum flugbrautum á landinu. 
Það er því nauðsynlegt að viðhalda flugleiðsögubúnaði við flugvelli á jörðu niðri á næstu 
árum.

Það er einlæg von ÖFÍA að alþingi endurskoði þau fjárlög sem liggja fyrir og forgangsraði 
verkefnum og fjárútlátum með flugöryggi að leiðarljósi.

Virðingarfyllst,

Formaður ÖFÍA
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