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Málefni: 152. mál til umsagnar frá nefndasviði Alþingis - þál. staðarvalskönnun fyrir nýjan 
flugvöll á Vestfjörðum.

I. Umsögn Samgöngustofu við 152. mál 149. löggjafarþings 2018 -  2019, tillögu til 
þingsályktunar um staðarvalskönnun fyrir nýjan flugvöll á Vestfjörðum.

Samgöngustofa gerir ekki athugasemd við framlagða tillögu til þingsályktunar um 
staðarvalskönnun fyrir nýjan flugvöll á Vestfjörðum.

Í umsögn Samgöngustofu er hér einungis tekið tillit til öryggisþátta hvað varðar 
staðarvalskönnun fyrir nýjan flugvöll á Vestfjörðum.

Við könnun um mögulega staði fyrir flugvöll, þarf að taka tillit til krafna og tilmæla um flugvelli 
útgefnum af Alþjóðaflugmálastofnuninni (ICAO) og ESB reglugerða sem Flugöryggisstofnun 
Evrópu (EASA) hefur eftirlit með auk íslenskra laga og reglugerða. Fyrir flugvöll, sem gæti nýst 
sem alþjóðaflugvöllur, gildir reglugerð nr. 75/2016 um kröfur og stjórnsýslumeðferð er varða 
flugvelli samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008.

Hér að neðan eru talin upp ýmis lög, reglugerðir, staðlar og tilmæli, sem uppfylla þarf að taka 
tillit til í staðarvalskönnuninni.

Íslensk lög
Lög um loftferðir, nr. 60/1998

EASA -  (Reglugerðir sem gilda á Íslandi)
Regulation (EU) 2018/1139 (áður (EB) nr. 216/2008)
Regulation (EU) No 139/2014

ICAO
A) International Standards and Recommended Practices

Annex 9, Facilitation
Annex 14, Volume I, Aerodrome Design and Operations
Annex 15, Aeronautical Information Services
Annex 17, Security
Annex 19, Safety Management

B) Airport Planning Manual (Doc 9184)
Part 1 -  3

C) Aerodrome Design Manual (Doc 9157)
Part 1 -  6

D) Airport Services Manual (Doc 9137)
Part 1 — 9
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II. Ábendingar Samgöngustofu við 152. mál 149. löggjafarþings 2018 -  2019, tillögu til 
þingsályktunar um staðarvalskönnun fyrir nýjan flugvöll á Vestfjörðum.

Samantekt gagna og úrvinnsla til að fá samanburð á milli staða getur tekið nokkur ár. Vera 
má, að stytta megi þennan tíma með því að nýta sér fyrirliggjandi skýrslur og mælingar 
ríkisstofnana og sveitarfélaga auk þess að fá þaðan aðstoð, sem beinast að hugmyndum um 
staðsetningu nýs flugvallar á Vestfjörðum. Dæmi um mögulega aðila til stoðar framgangi 
málsins og umfjöllunarefni þeirra:

a. Stjórnarráð og Alþingi
Eignarhald mannvirkja og fjárveiting til staðarvalskönnunar, mannvirkjagerðar 
og rekstrar.

b. Isavia ohf.
i) Skilgreining grunnþarfa, umsjón með könnun: Flugbrautir, akbrautir, 

hlöð, búnaður, aðstaða, aðflugs- og fráflugsferlar og önnur 
flugleiðsaga, hindranafletir, útvegun veðurmælinga, útvegun tölfræði 
s.s. um fjölda flugfarþega á svæðinu.

ii) Samstarf við aðra aðila verkefnisins á meðan á því stendur.

c. Verkfræðistofur
Mat á frumstigum fyrir ákvörðun um byggingu flugvallar, tölfræði, mælingar 
og úrvinnsla þeirra, vinnuteikningar, umferðarrannsókn, samanburður 
sviðsmynda, frumkostnaðaráætlanir, verklýsingar, umhverfismál, 
útboðsgagnagerð, umsjón með verkum aðkomandi sérfræðinga, kynning á 
stöðu verkefnis á mismunandi stigum þess.

d. Sveitarfélög og Skipulag ríkisins
Skipulag, jarðamörk, veitur, mælingar t.d. veðurfarskannanir við Hnífsdal, 
dreifing íbúa á svæðinu, áætluð byggðaþróun næstu áratuga.

e. Veðurstofa Íslands
Umsjón með veðurmælingum og úrvinnsla þeirra, mat á veðuraðstæðum.

f. Vegagerðin
Útvegun veðurmælinga og upplýsingar um ástand vega.

g. Lögfræðistofur
Réttarstaða, úrlausn t.d.vegna jarðamarka.

h. Ríkiskaup
Umsjón útboða sérfræðiþjónustu.

i. Samgöngustofa
Yfirferð hugmynda á ýmsum stigum verkefnisins varðandi fyrirhugaða 
staðsetningu flugvallar, gerð hans, búnað auk ætlaðra flugleiðsöguþátta.


