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Efni: Tillaga til þingsályktunar um Alexandersflugvöll sem varaflugvöll fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur- 
Akureyrar- og Egilsstaðaflugvöll.

Isavia ohf. barst beiðni frá nefndarsviði Alþingis að senda umsögn um þingsályktunartillögu um 
Alexandersflugvöll sem varaflugvöll fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilstaðaflugvöll, 130. 
mál.

Samkvæmt þjónustusamningi Isavia við Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið er Sauðárkrókur 
flokkaður sem flugvöllur í þjónustuflokki C, sem er flokkur fyrir flugvelli þar sem ekki er stundað 
reglubundið áætlunarflug. Þjónustustig flugvallarins er skilgreint sem lendingarstaður með 
vetrarþjónustu. Brautarljós eru til staðar á flugvellinum og skilgreindu blindaðflugi. 
Upplýsingaþjónusta í flugturni er veitt með 1 klukkustundar fyrirvara að sumri og 2 klukkustunda að 
vetri. Tækjabúnaður til að sinna snjóruðningi og söndun er ekki til staðar á flugvelli en samið hefur 
verið við verktaka á svæðinu til að sjá um það með eigin tækjabúnaði.

Sauðárkróksflugvöllur hefur eina flugbraut sem er 1887m að lengd og 30m breið með bundnu slitlagi. 
Slitlag flugbrautar er klæðing (tjörubundin grús/olíumöl) og það ber ekki stærri flugvélar líkt og ef 
brautin væri malbikuð. Viðhaldsáætlun Isavia gerir ráð fyrir að leggja þurfi yfirlag á flugbrautina árið 
2021. Einnig er stærð flugbrautar takmarkandi þátturvegna þeirra flugvéla sem eru meginuppistaða 
notenda á Keflavíkurflugvelli. Því þyrfti að ráðast í umfangsmiklar og kostnaðarsamar framkvæmdir á 
flugbraut ef flugvöllur á að nýtast sem varaflugvöllur fyrir stærri flugvélar.

Að lokum vill Isavia minna á að innanlandsflugvellir eru undirfjármagnaðir fyrir þau verkefni sem þeir 
sinna í núverandi kerfi og að uppsöfnuð framkvæmdaþörf hleypur á milljörðum miðað við óbreytt 
þjónustustig. Því myndi aukin þjónusta og breytt flugumferð kalla á auknar fjárveitingar, bæði fyrir 
framkvæmdir og þjónustu.

Virðingarfyllst, 
f.h. Isavia ohf.

Karl Alvarsson, yfirlögfræðingur
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