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Forsaga
Núverandi veðursjárkerfi er að stórum hluta fjármagnað af alþjóðafluginu (ICAO) 
í gegnum samning um sameiginlega fjármögnun flugleiðsögu innan íslenska 
loftrýmisins (Joint Financing of Certain Air Navigation Services in Iceland,
ICAO Doc. 9586). Í gegnum þann samning er C-band veðursjá á Austurlandi og 
tvær X-band færanlegar veðursjár fjármagnaðar að fullu. Veðursjáin við Kefla- 
víkurflugvöll er hins vegar fjármögnuð til jafns af íslenska ríkinu og 
alþjóðafluginu. Fjármögnun veðursjárkerfisins að hálfu alþjóðaflugsins er til 
komin vegna stöðu Íslands sem eldfjallaeftirlitsstöðvar (State Volcano 
Observatory), en einnig vegna stöðu Keflavíkurflugvallar sem aðal-varaflugvallar 
alls flugs um norðanvert Atlandshaf.

Framtíðaruppbygging
Framtíðaráform um uppbyggingu veðursjárkerfis eru að hluta tryggð með aðkomu ICAO, en íslenska 
ríkið þarf að brúa það sem upp á vantar, svo kerfið geti orðið að veruleika. Uppbyggingin er forsenda 
þess að Veðurstofan geti til framtíðar sinnt hlutverki sínu um veðurþjónustu, snjóflóða- og eldgosaeftirlit 
ásamt útgáfu viðvarana. Átakaveðrin undanfarna vetur staðfesta það mat með afgerandi hætti. Gert er 
ráð fyrir að uppbygging veðursjárkerfisins taki til 11 ára tímabils.

Áfangar uppbyggingar veðursjáa
Áfangar í uppbyggingu veðursjáa eru 6 á 11 ára tímabilinu.
Hér er lagt til grundvallar gengi krónunnar og kostnaðarverð 
annars kostnaðar þegar þessar áætlanir voru gerðar.

1. Endurnýjun á veðursjá á Keflavíkurflugvelli (KEF) á 
árinu 2021. Veðursjá uppfærð í tvífasa. Fjármögnuð 
af alþjóðaflugi og íslenska ríkinu. Fjárfestinga- 
kostnaður er áætlaður ~206 m.kr., sem skiptist á milli 
íslenska ríkisins 103 m.kr. og ICAO 103 m.kr.
Afskriftir eru til 10 ára. Veðursjáin er nú í prófunar- 
fasa, en gert er ráð fyrir að framleiðandi skili henni í rekstur í byrjun árs 2022.

2. Endurnýjun á veðursjá á Fljótsdalsheiði (EGS) á árinu 2022. Veðursjá uppfærð í tvífasa. 
Fjármögnuð af alþjóðafluginu. Fjárfestingakostnaður er áætlaður ~178 m.kr., afskriftir til 10 
ára.

3. Ný veðursjá (TIN) sett upp á Norðurlandi. Fjárfesting og uppsetning seint á árinu 2022 eða 
byrjun árs 2023, fjármögnun af íslenska ríkinu. Fjárfestingakostnaður er áætlaður ~277 m.kr, 
afskriftir til 15 ára.
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4. Ný veðursjá (BOL) sett upp á Vestfjörðum. Fjárfesting 
og uppsetning á árinu 2024. Fjármögnun af íslenska 
ríkinu. Áætlun um fjárfestingakostnað hefur ekki verið 
uppfærð en var árið 2018 ~200 m.kr sem gert var ráð 
fyrir að yrði afskrifuð til 15 ára.

5. Ný veðursjá (KLA) sett upp á Suðausturlandi (í stað 
einnar X-band veðursjár). Fjárfesting og uppsetning á 
árinu 2027. Fjármögnuð af alþjóðaflugi. Áætlun um 
fjárfestingakostnað hefur ekki verið uppfærð en var 
árið 2018 -200 m.kr, og afskriftir til 10 ára.

6. Ný veðursjá (MEL) sett upp á Melrakkasléttu. Fjárfesting og uppsetning á árinu 2030. 
Fjármögnuð af íslenska ríkinu. Áætlun um fjárfestingakostnað hefur ekki verið uppfærð en var 
árið 2018 áætluð ~200 m.kr., og afskriftir til 15 ára.

Staða verkefnisins í desember 2021
Verkefnið um þrjár fyrstu veðursjárnar er komið vel af stað, en það var boðið seinni hluta árs 2020 og 
gengið til samninga við fyrirtækið Leonardo fyrir lok síðasta árs. Unnið var við uppsetningu á 
veðursjánni í Keflavík í haust og er hún þegar farin að skila gögnum til eftirlits. Hún er enn í 
svokölluðum prófunar-fasa, en ljóst að hún er mun öflugri og áreiðanlegri en sú sem var þar fyrir. 
Framleiðsla á veðursjánum fyrir Fljótsdalsheiði og Norðurland er í gangi og gert er ráð fyrir að þær verði 
báðar tilbúnar til afhendingar um mitt næsta ár.

Heildarfjárfesting
KEF
EGS
TIN
Alls
Hlutur ICAO 
Hlutur ríkisins

2021 Samningsupphæðin fyrir liði 1, 2 og 3 er: 3,235 m€ og 
mISK greiðsluáætlun þar um. Greiðslur árið 2021 eru 0,379 m€, 

greiðslur árið 2022 eru 2,067 m€ og greiðslur árið 2023 eru 0,789 
m€. Á töflunni hér til hliðar má sjá skiptingu fjárfestingarinnar.206,18

178.18 
277,1

661,46
281,28
380.19

Gert er ráð fyrir að afhending með viðtökuprófunum taki alls um 
24 mánuði frá því að gengið er frá samningi og verði lokið í byrjun 
árs 2023.

Greiðsla til framleiðanda vegna þriggja veðursjáa (liðir 1-3) er m€ 
3,235 auk virðisaukaskatts á eina sjána. Að auki er um að ræða kostnað við útboðið og uppsetningu 
tækja og innviða.Heildarfjárfesting verkefnisins með uppsetningu er um 660 mISK. Þar af greiðir 
Ríkissjóður um 380 mISK og alþjóðaflugið 280 mISK miðað við núverandi gengi krónunnar. Hluti 
alþjóðaflugsins er greiddur á 10 árum og þarf ríkissjóður að fjármagna þá fjárfestingu og afskrifa á þessu 
tímabili.
Á myndinni á næstu blaðsíðu má sjá vænt sjóðflæði verkefnisins miðað við ofangreindar forsendur. 
Framlag ríkisins (rauðar súlur) er framlag átaksverkefnisins LAN-044 og dreifist á þrjú ár. Greiðslur 
vegna fjárfestingarinnar er sýnt á bláu súlunum og er miðað við að greitt sé eftir framvindu í 
afhendingum og prófunum tækjanna, en einnig bætist við innlendur kostnaður vegna uppsetningar og 5 
mkr rekstrarkostnaður á ári eftir það. Á grænu súlunum má sjá að hlutur alþjóðaflugsins greiðst á tíu 
árum, þ.e. tíu ár af hvorri veðursjá eftir að þær eru komnar í rekstur. Uppsafnað sjóðflæði sést síðan á 
línunni. Neikvæð sjóðsstaða er fyrirséð árin 2022 til 2028, mest árið 2023 að fjárhæð um 159 mkr.
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LAN-044 Veðursjár (KEF, EGS, TIN), sjóðflæði (mkr)
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