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

Félagi íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA) hefur borist beiðni um umsögn varðandi 126. mál, tillögu til 
þingsályktunar um Alexandersflugvöll sem varaflugvöll fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og 
Egilsstaðaflugvelli, lögð fram á 151. löggjafarþingi 2020-2021. Öryggisnefnd félagsins (ÖFÍA) hefur kynnt 
sór efni þingályktunartillögunnar og leggur fram eftirfarandi umsögn vegna hennar. Þingmálið hefur verið 
lagt fram áður og hefur ÖFÍA sent inn umsagnir.

Þær hugmyndir sem fram hafa komið á undanförnum árum, um að byggja Alexandersflugvöll upp sem 
varaflugvöll fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelli, eru með öllu óraunhæfar.

Það er rétt sem fram kemur i þingskjalinu að Alexandersflugvöilur er vel staðsettur veðurfarslega, 
fjörðurinn er vfður og aðflug er gott. Hið sama má segja um marga aðra flugvelli. Vandinn felst í því að 
ekki er grundvöllur fyrir reglubundnu áætlunarflugi stórra véla til vallarins, þannig að þeir innviðir og 
tækjabúnaður sem þyrfti til að sinna ætluðu hlutverki stæðu ónotaðir frá degi til dags.
Karl Alvarsson yfirlögfræðingur Isavia sendi fyrirtaks umsögn þann 15. mars 2018 er þessi hugmynd kom 
fram á löggjafarþingi 2017-2018. í umsögn Karls kemur fram að þessar fyrirætlanir myndu kalla á 
fjarfestingu uppá 4 - 5 milljarða króna. í áætlun Isavia er gert ráð fyrir því að unnt væri að malbika 
flugbrautina með lágmarkstilkostnaði og ekki gert ráð fyrir umfangsmiklum jarðvegsskiptum, en 
ógjörningur er að útiloka þörfina á því.

Þann 17. febrúar síðastliðin kynntu Samtök iðnaðarins og Fólag ráðgjafarverkfræðinga, FRV, skýrsluna 
“ Innviðir á íslandi -  ástand og framtíðarhorfur”. í skýrslunni er metið umfang, ástand og framtíðarhorfur 
helstu innviða á íslandi sem saman mynda lífæðar samfélagsins; flugvellir, hafnir, vegakerfi, fráveitur, 
hitaveitur, vatnsveitur, raforkuvinnsla, raforkudreifing- og flutningur, fasteignir ríkis og sveitarfélaga og 
úrgangsmál. í skýrslunni kemur fram að uppsöfnuð viðhaldsþörf innviða sé áætluð 420 milljarðar króna 
eða 14,5% af landsframleiðslu. Til glöggvunar má vekja athygli á því að í eðlilegu árferði stendur 
flugrekstur undir um 13% af landsframleiðslu.
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í skýrslunni kemur ennfremurfram að á Reykjavíkurflugvelli og Egilsstaðaflugvelli er komið er að 
endurnýjun malbiks á flugbrautum. Setja þarf upp aðflugsljós að flugbrautum á Akureyri, Egilsstöðum og í 
Reykjavík til að uppfylla Evrópureglugerðir.

Það er sannarlega fagnaðarefni er þingmenn láta sig flug- og flugvallamál varða. ÖFÍA vill góðfúslega 
benda þingheimi á að sá alvarlegi vandi sem steðjar að okkur kemur skilmerkilega fram í minnisblaði sem 
Isavia sendi Alþingi í tengslum við samgönguáætlun haustið 2018. Þannig hefur uppsöfnuð vanfjárfesting 
í flugvallakerfinu verið áætluð um 2 milljarðar og mörg brýn verkefni á borðinu sem þola vart bið á þeim 
flugvöllum sem eru í reglubundinni notkun.
Að öllu samanlögðu, mælum við með því að uppbyggingu Alexandersflugvallar verði frestað þangað til 
raunhæft tilefni skapst og stjórnvöld hafa náð utan um þann alvarlega vanda sem er til staðar á þeim 
flugvöllum sem eru nú þegar í reglubundinni notkun.

F.h. Félags íslenskra atvinnuflugmanna

Ingvar Tryggvason, formaður ÖFÍA
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