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Efni; umsögn um tillögu tilþingsályktunar um staðarvalskönnun fyrir nýjan flugvöll á 
Vestfjörðum. 152. mál á 149 löggjafarþingi.

Umhverfis og samgöngunefnd óskaði umsagnar Fjórðungssambands Vestfirðinga um 
framangreint mál með tölvupósti þann 21. febrúar s.l..

Fjórðungssamband Vestfirðinga fagnar markmiðum sem hér eru sett fram um að gerð verði 
staðarvalskönnun fyrir nýjum flugvelli á Vestfjörðum.

Í greinargerð með þingsályktuninni er vandlega farið yfir hvernig aðstæður sem landslag og 
veðurlag takmarka þjónustu áætlunarflugvalla á Vestfjörðum. Flugleiðsögn er einnig 
takmarkandi þáttur.

Samkvæmt nýsamþykktri samgönguáætlun 2019-2033 munu landsamgöngur Vestfjörðum 
innan átta ára hafa tekið stórstígum framförum. Hér skal áréttuð krafa um flýtingu þeirra 
framkvæmda og fram koma í umsögnum FV um Samgönguáætlun. Samhliða þessum 
framförum í landssamgöngum er fiskeldi og ferðaþjónusta í hraðri uppbyggingu. Þessar nýju 
aðstæður eru því að skapa hér tækifæri er til að endurhugsa flugsamgöngur á Vestfjörðum upp 
á nýtt.

Hér skal einnig minnta á að í Heilbrigðisáætlun 2030 eru markmið um jöfnun aðgengis allra 
landsmanna að heilbrigðisþjónustu og þar eru m.a. aðgengi íbúa að sjúkrahúsum og öðrum 
heilbrigðisstofnunum á Akureyri og í Reykjavík. Þjónustuþegar treysta margir hverjar á flug 
til að sækja þá þjónustu. Falli flug niður, þá má reikna með tíðari sjúkraflugum með 
tilheyrandi kostnaði. Í Byggðaáætlun 2018-2023 eru markmið sett um öfluga byggð um allt 
land, því er gert ráð fyrir að íbúum fjölgi og atvinnulíf eflist. Þegar ferðatími yfirstígur 
ákveðin mörk þá hefur það fælingarmátt fyrir búsetuval og fyrir viðskipti og atvinnulíf 
almennt.

Fjórðungssamband Vestfirðinga er því sem áður sagði sammála markmiðum 
þingsályktunarinnar en telur að í greinargerð sé komist of hratt að niðurstöðu um þrjá 
flugvallarkosti. Mælir FV með að gerð verði ítarlegri greining á landfræðilegum aðstæðum 
sem gætu hentað flugvelli á Vestfjörðum og horft verði til þróunar í flugleiðsögn s.s. 
gervihnattarleiðsögn og þróunar í flugvélakosti sem hentaði samfélagi og atvinnulífi á 
Vestfjörðum. Eins hvetur FV að hafnar verði nú þegar veðurmælingar á líklegum stöðum fyrir 
flugvöll, en þá í samráði við Veðurstofu Íslands og sérfræðinga á sviði flugmála.

F.h. Fjórðungssambands Vestfirðinga

Ísafirði 7. mars 2019

Aðalsteinn Óskarsson, sviðsstjóri byggðaþróunar Vestfjarðastofu.
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