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Efni: Breytingartillaga SGÁ - Samanburður á nefndaráliti og fjármálaáætlun

Á fundi umhverfis- og samgöngunefndar með fulltrúum Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins 
og Vegagerðarinnar um breytingartillögu við fimm ára samgönguáætlun fyrir árin 2020-2024 kom 
fram beiðni um að dregin yrðu saman helstu frávik milli meirihlutaálits nefndarinnar með samþykkt 
áætlunarinnar í júní 2020 og fjármálaáætlunar fyrir árin 2021 til 2025.

Í álitinu var lagt til að 1 milljarður kr. færi aukalega í viðhald vega árin 2021, 2022 og 2023. Í álitinu 
var sömuleiðis tillaga um að 1,5 milljarður kr. færi aukalega í tengivegi árin 2021 og 2022. Í 
fjármálaáætlun 2021-2025 var hins vegar ekki tiltekin sérstaklega neitt aukalegt framlag í viðhald 
vega, en hins vegar lagt til framlag upp á 1,5 milljarð kr. í tengivegi í þrjú ár, 2021, 2022 og 2023. Í 
breytingartillögunni er með hliðrunum reynt að fara bil beggja, 1 milljarður fer aukalega í viðhald árin 
2021 og 2022, 1,5 milljarðar eru settir í tengivegi árin 2021 og 2022 og 1 milljarður árið 2023.

Í fjármálaáætlun er gert ráð fyrir framlögum í stórframkvæmdir í þremur höfnum sem ekki voru 
tilgreind í áliti nefndarinnar. Það eru framkvæmdir í Njarðvíkurhöfn, á Sauðárkróki og Ísafirði.

Í flugmálum er ljóst að fjármálaáætlun 2021-2025 tryggir ekki fulla fjármögnun þeirra áforma sem 
nefndarálitið lagði til, auk þess sem breyttar aðstæður kalla á að forgangsröðun sé breytt. Munar þar 
mestu um að Isavia ohf. tók ekki við Egilsstaðaflugvelli um síðustu áramót eins og til stóð vegna 
Covid-19 faraldursins. Stærsta breytingin er að nú er lagt til að flugbraut Egilsstaðaflugvallar sé 
malbikuð til að forða skemmdum, takmörkun á notkun eða jafnvel lokun. Kostnaður er áætlaður 1,6 
ma.kr., þar af 1,4 ma.kr. á þessu ári. Fjárframlög sem ætluð voru í nýja akbraut á Egilsstaðaflugvelli 
verði nýtt í malbikunina. Undirbúningi fyrir akbrautina verði haldið áfram og miðað við að hægt verði 
að hefja framkvæmdir 2024 ef fjármögnun fæst.

Hin beytingin er sú að vegna hærri kostnaðar en gert hefur verið ráð fyrir hingað til í bæði flugstöð og 
flughlaði á Akureyri er lögð áhersla á að flugstöðin hljóti fulla fjármögnun eða 1,1 ma.kr. í stað 900 
m.kr. Miðað er við að hægt verði að ljúka framkvæmdinni á árinu 2023 en 200 m.kr. komi af 
fjármögnun flughlaðs. Upphafleg fjárveiting til flughlaðsins nam 1,6 ma.kr. en áætlaður kostnaður er 
nú hærri, eða allt að 2 ma.kr. e f  steypa þarf yfirborðið í stað þess að malbika það. Vegna 
kostnaðarauka við flugstöð á Akureyri er nú einungis 1,4 ma.kr. tryggður til framkvæmdanna. Hægt 
er að halda framkvæmdum áfram en huga þarf að því að ljúka fjármögnun verkefnisins.


