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EFNI: Umsögn ÖFÍA um tillögu um breytingu á þingsályktun um þjóðaröryggisstefnu fyrir ísland, nr. 
26/145 487. Mál.

Öryggisnefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna (hér eftir ÖFÍA) leggur áherslu á að flugvallakerfi 
landsins verði skiIgreint sem mikilvægir innviðir þegar kemur að þjóðaröryggisstefnu fyrir Island. 
Þar er rík viðhalds- og uppbyggingarþörf fyrir hendi og vísar ÖFÍA þar í meðfylgjandi minnisblað ISAVIA 
varðandi stöðu innviða í flugvallarkerfi landsins dagsettu 29.11.2022 sem er meðfylgjandi þessari 
umsögn.

ÖFÍA leggur einnig áherslu á að tryggð sé aðild og uppbygging íslands að EGNOS kerfi Evrópsku 
geimferðastofnunarinnar sem framtíðar leiðsögukerfi landsins. Til þess þarf að bæta við jarðsstöðvum 
tengdum EGNOS á vestanverðu landinu og á Grænlandi. Með uppbyggingu á EGNOS kerfinu er m.a. hægt 
fjölga til muna aðflugum inn á firði og afskekkta staði inni á landi fyrir þyrlur Landhelgisgæslu íslands sem 
gegna lykilhlutverki í almannavarnakerfi landsins.

ÖFÍA leggur mikla áherslu á að flugleiðsögu- og fjarskiptakerfi landsins tengd flugi verði skilgreind sem 
mikilvægir innviðir í þjóðaröryggisstefnu Islands.

Félag íslenskra atvinnuflugmanna 
lcelandic Airline Pilots’ Association 

Hlíðasmára 8, 200, Kópavogur
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Innanlandsflug stendur á krossgötum. Eftir mikla fækkun flugferða meðan á Covid faraldrinum stóð fer 
farþegum sem fljúga innanlands aftur fjölgandi. Á tímabilinu janúar til október 2022 voru farþegar í 
innanlandsflugi 24% fleiri en þeir voru á sama tímabili árið á undan. Farþegatölur eru ekki búnar að ná 
þeim hæðum sem þær voru ífyrir faraldurinn, en hreyfingin er öll í rétta átt.
Það er ánægjulegt að sjá að eftir þann dvala sem ferðamannaiðnaðurinn lagðist í á Covid 
tímabilinu hafa erlendir ferðamenn streymt aftur til landsins og er ekkert sem bendir til annars en að 
þeim muni halda áfram að fjölga. Með traustu neti innanlandsflugvalla er hægt að ná betri dreifingu 
ferðamanna á landið, minnka þannig álag á vinsælustu ferðamannastaði á suðurhluta landsins og auka 
tekjurferðaþjónustunnar í öðrum landshlutum.
Fyrsta flugferðin með rafknúinni flugvél var farin fyrr á þessu hausti, en skammt er að bíða þess að 
sífellt stærri hluti innanlandsflugs verði rafknúinn. Fyrst um sinn verða það smærri flugvélar, t.d. 
kennsluvélar og flugskólarnir hafa nú þegar lagt inn pantanir fyrir þeim. Gert er ráð fyrir því að fyrstu 
farþegaflugvélarnar verði farnar að fljúga innan nokkurra ára. Icelandairtekur þátt í þróunarverkefnum 
með flugvélar knúnar vetni eða rafmagni. Óþarft er að fara yfir það í löngu máli hve miklu það 
mun breyta fyrir innanlandsflug. Nú er svo komið að eldsneytiskostnaður ræður miklu um 
hagkvæmni flugleiða og um farmiðagjald. Þegar hægt verður að fljúga landshluta á milli á vélum, sem 
knúnar eru grænni íslenskri raforku gæti tekið við ný gullöld innanlandsflugs, þar sem verð á flugi ætti 
að verða lægra en það er nú og flugferðirnar mun umhverfisvænni.
Möguleikarnir eru margir, en því miður búum við við þann veruleika að um of langt skeið hafa innviðir 
innanlandsflugs hafa ekki fengið það viðhald sem þeir hafa þurft á að halda. Eins og alltaf þegar viðhaldi 
er frestað kemur að endanum að skuldadögum þegar ákveða þarf að framkvæma viðhaldið eða horfa 
fram á eignatjón. Á sumum flugvöllum landsins er komið að þessum tímamótum.

NAUÐSYNLEGAR VIÐHALDSFRAMKWEMDIR
Hér á eftir er að finna yfirlit yfir stöðuna á öllum áætlunarflugvöllum landsins og helstu 
lendingarstöðum. Mikilvægt er að árétta að allar viðhaldsframkvæmdir eru nauðsynlegar en reynt 
hefur verið að forgangsraða þeim.
Áætlaður heildarkostnaður vegna nauðsynlegra viðhaldsframkvæmda er áætlaður um 14.7 
milljarðar króna, en þar af er áætlaður heildarkostnaður vegna mest aðkallandi framkvæmdanna um 
4.8 milljarðar. í stofnkostnaði er gert ráð fyrir 5,7 milljörðum og þar af 2.4 á næstu tveimur árum.
Sérstakt tilvik varðar flugvallarljós, en hætt verður að framleiða halogen perur í Ijósabúnaðinn sem 
notaður er á flestum innanlandsflugvöllum og þarf því að skipta Ijósunum út fyrir LED Ijós. Hægt er að 
dreifa þeirri fjárfestingu yfir nokkurra ára tímabil og nýta þannig þær perur sem til eru. Hins vegar 
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verður að fara af stað í þetta verkefni hið fyrsta. Án Ijósabúnaðar er ekki hægt að halda flugvelli í 
rekstri.

ÁSTÆÐUR VANFJÁRFESTINGAR í VIÐHALDI
Isavia Innanlandsflugvellir fer með rekstur og viðhald innanlandsflugvalla samkvæmt samningi milli 
fyrirtækisins og ríkisins og er fjármagn ákveðið í þeim samningi.
Á árunum 2010-2018 var 377 milljónum króna að meðaltali varið í nýjar framkvæmdir eða 
stofnkostnað og viðhald á innanlandsflugvöllunum, en á árunum 1988-2010 var ársmeðaltalið 
hins vegar að minnsta kosti 1.225,3 milljónir króna á verðlagi ársins 2019. Árleg framlög til 
framkvæmda voru á árunum 1988-2010 fjórum sinnum hærri að meðaltali en samanlögð árleg 
fjárframlög til viðhalds og stofnkostnaðar á árunum 2010-2018.
Þetta sýnir að eftir árið 2010 verður svo mikill samdráttur í fjármagni til framkvæmda að ekki er 

óvarlegt að tala um hrun í þeim efnum.
Isavia Innanlandsflugvellir hefur áður bent á alvarleika stöðunnar í minnisblöðum til ráðuneytis 
samgöngumála og innviða.

ÞRÓUN FLUGVALLARUÓSA ÚR HALOGEN í LED
Mikilvægt verkefni sem þarf að skoða í heild sinni er endurnýjun allra Ijósa á flugbrautum, akbrautum 
og umhverfis flughlöð ásamt aðflugsljósum. Flestir innanlandsflugvellir eru búnir gömlum Halogen 
Ijósum (aldur yfirleitt á bilinu 10-35 ár) en Halogen perur verða ekki framleiddar eftir árið 2023 fyrir 
flugbrautarljósakerfi Isavia innanlandsflugvalla. Flugbrautarljósin þarf því að uppfæra yfir í LED Ijós 
og gera þarf ráð fyrir fjármunum á næstu þremur árum á öllum 12 áætlunarflugvöllunum landsins. 
Heildarkostnaður við endurnýjun flugbrautarljósa er áætlaður um 1100 m.kr. en Samgönguáætlun 
gerir eingöngu ráð fyrirfjármagni til endurnýjunar á flugbrautarljósum á Þórshöfn árið 2023 og ekkert 
fjármagn er tiltekið til endurnýjunar á Ijósabúnaði árið 2024. Nauðsynlegt er að endurnýja 
flugvallarljósin á Reykjavíkurflugvelli og Egilsstaðaflugvelli árið 2023 en heildarkostnaður við þá 
framkvæmd er áætlaður um 354 m.kr. Árið 2024 er svo nauðsynlegt að endurnýja Ijósabúnað á 
Akureyrarflugvelli, ísafjarðarflugvelli og Vestmannaeyjaflugvelli en heildarkostnaður við þá 
framkvæmd er áætlaður um 269 m.kr. Allar kostnaðartölur eru á verðlagi ársins 2022.
Aðflugsljós á alþjóðaflugvöllunum þremur eru á fráviki frá Samgöngustofu og hönnun Ijósanna 
er lokið en ekki hefur fengist nægilegt fjármagn til að hefja framkvæmdir.

FLUGLEIÐSÖGUBÚNAÐUR OG FLUGFERLAR
Endurnýjun á flugleiðsögubúnaði innanlandsflugvallanna þarf að vera árleg og í kringum 70-80 
milljónir á verðlagi ársins 2022. Flugleiðsögubúnaður inniheldur, veðurkerfi, aðflugsbúnað, senda 
og fleira. Tækniþróun næstu ára mun fækka NDB vitum og markerum víða um land og PBN taka við, 
það kallar á endurhönnun flugferla sem er kostnaðarsamur liður.
Flugferlar eru endurskoðaðir á fimm ára fresti fyrir alla flugvelli og lendingarstaði. Kostnaður við 
endurskoðun hversferils er í kringum 4milljónir króna. Gera þarf ráð fyrirað jafnaði um 100 milljónum 
í þetta verkefni árlega fyrir innanlandskerfið í heild sinni en fjöldi aðflugs- og brottflugsferla fyrir 
einstaka fIugvelli og lendingarstaði er mismunandi á milli valla.

FJARSTÝRÐUR FLUGTURN ( REMOTE TOWER / REMOTE AFIS)
Isavia Innanlandsflugvellir hafa verið að undirbúa í samvinnu við Isavia ANS breytingu á 
flugumferðarþjónustu Reykjavíkurflugvallar með því að setja upp fjarstýrðan flugturn ( Remote Tower) 
Þessi þróun hefur átt sér stað bæði á Norðurlöndunum og í Evrópu. Aðstaðan yrði á 
Reykjavíkurflugvelli í núverandi húsnæði en töluverð fjárfesting liggur í bæði Ijósleiðaravæðingu, 
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fjarstýringu Ijósa og uppsetningu myndavéla og masturs og tengingar ásamt skjáum í stjórnherbergi. 
Stofnfjárfesting gæti numið um 600 milljónum króna auk árslegs rekstrarkostnaðar.
Jafnframt er verið að skoða möguleika á tengingu milli Akureyrar- og Egilsstaðarflugvallar og að setja 
upp Remote AFIS þjónustu á Egilsstaðaflugvelli sem myndi þá sjá um flugupplýsingaþjónustu á 
Akureyrarflugvelli yfir nóttina. Það verkefni yrði mikilvægt lærdómsverkefni fyrir flugsamfélagið allt. 
Áætlaður kostnaður við uppsetningu og leyfisgjöld er um 110 m.kr og jafnframt þarf að gera ráð fyrir 
rekstrarkostnaði og leyfisgjöldum vegna þessa árlega.

FLUGVERNDARBÚNAÐUR
Endurnýjun flugverndarbúnaðar er orðin mjög aðkallandi á alþjóðaflugvöllunum þremur. 
Flugverndarbúnaður þ.e. snefilgreiningartæki og gegnumlýsingartæki er mjög sérhæfður og dýr og 
þarf að gera ráð fyrir um 25 m.kr. fjárfestingu í fjögur snefilgreiningatæki árið 2023.

ÞYRLUR OG AÐSTAÐA VÍÐA UM LAND.
Stöðug aukning hefurverið í eftirspurn eftir aðstöðu fyrir þyrlur á Reykjavíkurflugvelli, sem skýrist bæði 
af auknum ferðamannastraumi sem og útsýnisflug vegna jarðhræringa á Reykjanesi. Aðstaða á 
flugvellinum er mjög takmörkuð og þarf að skoða úrbætur hið fyrsta. Skoða þarf aðstöðu fyrir þyrluflug 
á jaðri höfuðborgarsvæðisins til að draga úr ónæði af þeirra völdum yfir íbúabyggð. Jafnframt væri 
hentugt að byggja sérstakan þyrlupall á Reykjavíkurflugvelli. Oskir og áskoranir frá sveitarstjórnum 
hafa komið fram um slíka þyrlupalla í Vestmanneyjum, Patreksfirði og ísafirði og þá staðsettir í nágrenni 
heilbrigðisstofnana.

ORKUSKIPTI í FLUGI
Undirbúa þarf flugvellina fyrir orkuskipti í flugi. Von er á fyrstu kennsluflugvélunum árið 2024 hingað 
til lands sem nota litlarfæranlegar hleðslustöðvar Á flestum flugvöllum er þriggja fasa rafmagn en 
undirbúa þarf aðstöðu fyrir hleðslu. Hefja þarf þessa vinnu á lendingarstöðum næst 
Reykjavíkurflugvelli, á Sandskeiði, Stóra Kroppi, Húsafelli, Selfossi og Vestmanneyjum. Verkefni á 
næstu fimm árum er að vinna með flugrekendum varðandi greiningu og þörf og aðlaga þjálfun 
starfsmanna að breytingum á flugvélakosti. Þegar niðurstaða er komin varðandi orkugjafa þarf að setja 
upp viðeigandi búnað eins og þarf.

TÆKI OG BÚNAÐUR
Hvað varðar tæki og búnað á flugvöllunum þá er endurnýjun á slökkvibifreiðum orðin mjög aðkallandi 
og meðalaldur þeirra er 20 ár. Nú er svo komið að varahlutir í marga þeirra eru vandfundnir og fjórir 
slökkvibílar íflotanum eru ekki lengur þjónustaðir af framleiðanda ef upp koma bilanir. Sama gildir um 
sameyki og vetrarþjónustutæki. Það þarf að gera ráð fyrir eðlilegri endurnýjun tækja og búnaðar í 
rekstrarsamningi við Isavia Innanlandsflugvelli. Ef markmiðum ríkisstjórnarinnarvarðandi kolefnislosun 
opinberra fyrirtækja eiga að nást þá þarf að gera ráð fyrir umtalsverðum útskiptikostnaði vegna þeirra 
á næstu árum. Ný slökkvibifreið kostar milli 80- 100 m.kr. Sameykij flugvallarsópur) kosta um 100 - 
120 m.kr



O isavia

YFIRLIT YFIR STÖÐUNA Á FLUGVÖLLUM:

REYKJAVÍKURFLUGVÖLLUR
í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2040 er gert ráð fyrir að flugvöllurinn verði farinn árið 2032. Hins vegar 
er í gildi samkomulag milli ríkis og borgarfrá árinu 2019 um að rekstraröryggi flugvallarins verði tryggt 
á meðan á undirbúningi og gerð nýs flugvallar stendur. Nú ríkir töluverð óvissa um fyrirhugað 
flugvallarstæði í Hvassahrauni og mikilvægt er að þetta mál verði leitt til lykta þannig að hægt 
verði fara í tímabært viðhald og uppbyggingu á þjónustu Reykjavíkurflugvaliar. Fyrirhugaðar 
framkvæmdir í Nýja Skerjafirði munu hafa talsverð áhrif á aðstæður á brautum og lækka 
notkunarstuðul flugvallarins. Þétting byggðar í nágrenni flugvallarins mun hafa áhrif á rekstraröryggi 
vallarins skv. niðurstöðu í skýrslu sem sérfræðingar hollensku geimferðarstofnunarinnar unnu.
Forgangsröðun fjármuna á Samgönguáætlun hefur verið að viðhalda brautum og búnaði á og því 
viðhaldi bygginga á flugvellinum setið á hakanum og nú er komið aö dýrum endurbótum bæði á 
aðstöðu flugfélagsins Ernis, Norðurflugs, flugvallarþjónustu Isavia Innanlandsflugvalla, verkstæði og 
skrifstofuhúsnæði ásamt flugskýli 3 sem er í lélegu ásigkomulagi. Frumkostnaðaráætlun vegna 
viðhalds- og stofnkostnað á húsnæði í eigu ríkisins á Reykjavíkurflugvelli hljóðar uppá 700 mkr. 
Icelandair á aðal flugstöð flugvallarins og brýnt er að byggja upp nýja flugstöð til að þjóna farþegum 
betur sem um völlinn fara.
Enginn tækjageymsla er til staðar á Reykjavíkurflugvelli og er því eingöngu hægt að geyma báða 
slökkvibíla flugvaIlarins inni sem og brautarskoðunar- og bremsumælingarbíl. Því eru dýr viðbragðtæki 
vegna snjóhreinsunar á flugbrautum geymd utandyra allt árið sem hraðar hrörnun þeirra og sliti. Þessi 
tæki eiga að vera tiltæk og geta hafið snjóhreinsun um leið og þess gerist þörf. Til að hægt sé 
að uppfylla þetta markmið þurfa tækin að standa inn í húsi þar sem haldið er á þeim 
lágmarkshita og fljótlegt er að taka þau út. Viðgerðir á stærstu tækjum flugvallarins eru að mestu 
framkvæmdar í friðaðri byggingu sem reist var árið 1944 en hún hýsti áður slökkvistöð 
Reykjavíkurflugvallar. Hægt þarf að vera að þrífa tækin og skola af þeim snjó og klaka eftir hreinsun á 
flugbrautum og æskilegt er að vinnuvélar séu tengd við loft til að halda þrýstingi á bremsum þannig að 
tækin verði ekki fyrirtöfum við að ná upp þrýstingi fyrir notkun. Niðurstaða í eldri forgreiningu II var sú 
að nauðsynlegt væri að byggja um 1000 m2 stóra vélageymslu þar sem hægt væri að sameina 
sandgeymslu, tækjageymslu og verkstæði á einn stað. Til samanburðar má geta þessa að nýtt fIugskýli 
Landhelgisgæslunnar sem nú er verið að reisa á Reykjavíkurflugvelli verður rétt um 3000 m2 og rúmar 
tvær þyrlur og byggingarkostnaður er rétt um l.mia.kr
Stærstur hluti flugbrauta flugvallarins voru malbikaðar eða yfirsprautaðar árið 2022 en því til viðbótar 
þarf að malbika stærri hluta flugbrautaraxla til að auðvelda snjómokstur. Aðkallandi er einnig að 
endurnýja burðarlag og malbik á flughlöðum og akbrautum en eingöngu hefur nauðsynlegum 
bótaviðgerðum verið sinnt undanfarinn áratug vegna fjárskorts. Jafnframt þarf að setja upp olíuskiljur, 
frárennslislagnir og niðurföll við öll flugvélastæði á flugvellinum til að uppfylla kröfur reglugerða. 
Frumkostnaðaráætlun gerir ráð fyrir kostnaði uppá 1.300 m.kr.
Aðflugsljós við braut 13 eru á skipulagi en ekki fullfjármögnuð. Áætlaður kostnaður er um 200 m.kr. 
Frávik er í starfsleyfi flugvallarins vegna þessa. Komið er að endurnýjun brautarljósa á báðum 
flugbrautum eins og nefnt var í inngangi þessa minnisblaðs. Frumkostnaðaráætlun Ijósaskipta 
verkefnis er 290 m.kr en skipta þarf út öllum halogen flugvaliarljósum yfir í LED Ijós.
Jafnframt þarf árlega að styrkja girðingar í kringum flugvöllinn og eftir er að endurnýja um 5 km af 
upprunalegri flugvallargirðingu. Endurnýjun á fjórum aksturshliðum er orðin aðkallandi og í Ijósi 
mikillar umferðar í nálægt við völlinn yrði að fara úr hefðbundnum rennihliðum yfir í hraðlokandi hlið 
sem tíðkast að nota á öryggissvæðum og má áætla að endurnýjun á þessum fjórum hliðum sé um 
60 mkr.
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Ganga þarf frá bílastæðum á ásættanlegan hátt og hefja innheimtu bílastæðagjalda á aðal bílastæði 
Reykjavíkurflugvallar sem staðsett er á milli flugstöðvar lcelandair og Fluggarða. Gert er að ráð 
fyrirað bílastæðagjöld standi straum af framkvæmdinni.
Slökkvibílar Reykjavíkurflugvallar eru í viðundandi ástandi en nauðsynlegt er að hefja endurnýjun 
á þeim búnaði sem sér um snjóhreinsun og hálkuvarnir á veturnar (sameyki, flugvallarsópar, 
snjóblásarar og dráttavélar) og áætlað er að til þessa verkefnis þurfi um 750 m.kr á næstu árum.

AKUREYRARFLUGVÖLLUR
Á Akureyri er verið að byggja 1100 m2 viðbyggingu við flugstöðina sem verður tilbúin 2024 og 
jafnframt er verið að stækka flughlaðið umtalsvert. Aðflugsljós inná braut 19 eru í hönnunarfasa en eru 
ekki fullfjármögnuð, kostnaður er um 300 m.kr. Frávik er í starfsleyfi flugvallarins vegna 
þessa. Nauðsynlegt er að malbika flugbrautina árið 2026 í síðasta lagi. Gera má ráð fyrir að sú 
framkvæmd gæti kostað 1,5 mia.kr.
Núverandi flughlað og frárennslislagnir frá því þarf að endurnýja og setja upp olíuskiljur. Kostnaður er 
áætlaður um 200 m.kr.
Komið er að endurnýjun flugbrautarljósa á Akureyrarflugvelli og skynsamlegt að gera það í tengslum 
við malbikunarframkvæmd. Skipta þarf út öllum Halogen brautarljósum í Led.
Viðhald bygginga á Akureyrarflugvelli er komið á tíma, bæði endurnýjun glugga sem og ytra byrðis. 
Áætlaður kostnaður er áætlaðurl50 m.kr.
Ganga þarf frá bílastæðum á ásættanlegan hátt og hefja innheimtu bílastæðagjalda. Gert er að ráð fyrir 
að bílastæðagjöld standi straum af framkvæmdinni.
Slökkvibílar Akureyrarflugvallar eru komnir að endurnýjun og jafnframt þarf að endurnýja 
vetrarþjónustutæki (sameyki, flugvallarsópar, snjóblásarar og dráttavélar) og áætlar II að til þessa 
verkefnis þurfi um 650 m.kr á næstu árum.

EGILSSTAÐAFLU G VÖ LLU R
Á Egilsstöðum er flugbraut í góðu ástandi. í aðalskipulagi Múlaþings er gert ráð fyrir 400 m 
lengingu á flugbraut til suðurs, Isavia Innanlandsflugvellir hafa ekki gert áætlun um kostnað við þá 
framkvæmd. Jafnframt er í deiliskipulagi gert ráð fyrir samsíða akbraut og stærra flughlaði til að geta 
brugðist við óvæntum aðstæðum á Keflavíkurflugvelli. Innan gildandi deiliskipulagsflugvallarins rúmast 
fyrsti áfangi akbrautar og hlað verkefnis. Frumkostnaðaráætlun akbrautarverkefnisins sem unnin var á 
árinu 2021 er 11.5 mia.kr. Útboð á hönnun akbrautar er í undirbúningi.
Aðflugsljós að braut 21 eru í hönnunarfasa en ekki fullfjármögnuð, áætlaður kostnaður er um 300 
m.kr. Frávik er í starfsleyfi flugvallarins vegna þessa. Skipta þarf út öllum Halogen brautarljósum í LED. 
Endurnýjun á yfirborði flughlaðs ásamt frárennsli og olíuskiljum er framkvæmd sem er að fullu 
fjármögnuð á samgönguáætlun 2023.
Aðstaða í flugstöðinni er góð og flugstöðin getur auðveldlega afkastað þeim farþegafjölda, bæði í 
innanlands og millilandaflugi, sem fyrirsjáanlegur er í náinni framtíð. Huga þarf að staðsetningu og 
aðstöðusköpun vegna fraktflutninga ef til þess kæmi.
Komið er að viðhaldi á flugturni og flugstöð bæði að innan og utan. Lagnir bæði neysluvatns og fráveitu 
eru komnar á tíma. Jafnframt er komið að kostnaðarsömu og nauðsynlegu viðhaldi á vélageymslum og 
sendahúsum bæði innra og ytra byrði sem áætlað er að kosti um 300 m.kr. Sveitarfélagið Múlaþing 
hefur lýst yfir áhuga sínum að hafa makaskipti á núverandi aðstöðu Brunavarna Múlaþings og nýrri 
miðstöð björgunaraðila sem staðsett yrði á lóð flugvallarins. Hlutur Isavia Innanlandsflugvalla væri þá 
að taka þátt í byggingarkostnaði við miðstöðina.
Slökkvibílar Egilsstaðaflugvallar eru komnir að endurnýjun og jafnframt þarf að endurnýja 
vetrarþjónustutæki (sameyki, flugvallarsópar, snjóblásarar og dráttavélar) og áætlar II að til þessa 
verkefnis þurfi um 650 m.kr á næstu árum.
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Ganga þarf frá bílastæðum á ásættanlegan hátt og hefja innheimtu bílastæðagjalda. Gert er að ráð fyrir 
að bílastæðagjöld standi straum af framkvæmdinni.

ÍSAFJARÐARFLUGVÖLLUR
Á ísafirði er flugbraut og bílastæði í góðu ástandi. Flugstöð þarf eðlilegt viðhald, málningu etc. 
Brýnast er að endurnýja hurðir og þak. Leki er í flugturni og komið er að viðhaldi á utanhúss klæðningu 
og þaki og lögnum. Kostnaðaráætlun á viðhaldi bygginga er um 170 m.kr.
Huga þarf að endurnýjun á flughlaði, frárennsli og olíuskiljum innan fimm ára. Komið er að 
kostnaðarsömu viðhaldi á flugskýli 3 sem er á flugvellinum, þar þarf að endurnýja klæðningu og gera 
við burðarvirki. Jafnframt þarf fara í viðhald á sandgeymslu. Búið er að endurnýja moksturs og sóptæki 
að hluta en slökkvibifreið er frá árinu 2001 og endurnýjun orðin mjög aðkallandi og gera þarf ráð fyrir 
kostnaði vegna endurnýjunar tækja fyrir um 280 m.kr. Ástand Ijósabúnaðar er þokkalegt en gera 
þarf ráð fyrir endurnýjun brautar og aðflugsljósa árið 2026. Skipta þarf út öllum Halogen 
brautarljósum í LED.

BÍLDUDALSFLUGVÖLLUR
Á Bíldudal erverið að reisa þjónustuhús fyrirtæki og sand sem verðurtilbúiðí árslok 2022. Ástand 
klæðingar á flugbraut er ágætt en endurnýja þarf klæðinguna árið 2027. Áætlaður kostnaður er 70 
m.kr. Brautarljós verða endurnýjuð í ár (2022.) Þörf er á uppsetningu hindranaljósa í fjallshlíðum 
í nágrenni flugvallarins. Kostnaður vegna þeirra er áætlaður um 60 m.kr.
í flugstöð þarf að endurnýja bæði þak og veggklæðingu innan tveggja ára og er kostnaður metinn 
á um 35 m.kr. Endurnýja þarf bílastæði.
Endurnýjun slökkvibifreiða og vetrarþjónustutækja er mjög aðkallandi og er kostnaður metinn á um 
180 m.kr.

GJÖGURSFLUGVÖLLUR
Á Gjögri er ástand flugbrautar er þokkalegt og þarf að endurnýja innan fimm ára. Kostnaðarmat er 80 
m.kr. Komið er að viðhaldi utanhúss á flugstöð og þjónustuhúsi og er kostnaðarmat í þeim þætti 
3O.m.kr. Slökkvibifreið er orðin mjög gömul og lúin og þarf að endurnýja fIjótlega. Gert er ráð fyrir að 
kostnaður við nýjan slökkvibíl sé um 61 m.kr. Vetrarþjónustutæki eru komin til ára sinna og huga þarf 
að endurnýjun. Skipta þarf út öllum Halogen brautarljósum í LED.

GRÍMSEYJARFLUGVÖLLUR
í Grímsey er ástand flugbrautar og flugbrautarljósa þokkalegt en innan fimm ára þarf að fara í 
endurnýjun á flugbraut fyrir um 80 m.kr. Skipta þarf út öllum Halogen brautarljósum í LED. Komið er 
að kostnaðarsömu viðhaldi á flugstöð og þjónustuhúsi á ytra byrði sem er veðrað og mjög illa farið. 
Kostnaðarmat á viðgerðum er um 65 m.kr. Endurnýjun tækja er orðin mjög aðkallandi og gert er ráð 
fyrir um 180 m.kr kostnaði.

HÚSAVÍKURFLUGVÖLLUR
Flugstöðin er í mjög lélegu ástandi og í flugturninn er dæmdur óíveruhæfur. Flugvallarstarfsmenn 
verða Í bráðabirgða aðstöðu í vélageymslu og þar verður komið fyrir myndavélum og 
flugleiðsögubúnaði. Fara þarf í allsherjar endurbætur á flugstöðinni og flugturninum. 
Frumkostnaðaráætlun er um 200 m.kr. Jafnframt er farið að bera mikið á steinlosi og steinkasti á 
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flugbrautinni sem veldurtjóni áflugvélum. Áætlað erað viðgerð á brautinni kosti 140 m.kr. Jafnframt 
er komið að viðhaldi á vélageymslu og endurnýjun klæðingar á bílastæðum við flugstöðina. 
Flugrekendur hafa óskað eftir betri aðflugsljósum úr suðri. Skipta þarf út öllum Halogen 
brautarljósum í LED.

ÞÓRSHAFNARFLUGVÖLLUR
Flugbraut varyfirlögð árið 2021. Flugbrautarljós eru staðsett of langt frá miðlínu flugbrautar og á þeim 
er frávik frá Samgöngustofu. Það verkefni er fjármagnað að hluta, (111 m.kr.) á gildandi 
Samgönguáætlun 2023 og 2024. Kostnaður við Ijósaverkefnið er áætlaður um 140 m.kr.

VOPNAFJARÐARFLUGVÖLLUR
Komið að kostnaðarsömu viðhaldi og viðgerð á þaki og gluggum þjónustuhúss og flugstöð þarf 
yfirhalningu bæði að innan og utan. Gert er ráð fyrir að viðgerðir kosti um 85 m.kr.
Á samgönguáætlun er gert ráð fyrir að klæða flugbraut og hlað og er það fjármagnað að hluta árið 
2023 með 65 m.kr. framlagi. Kostnaðaráætlun gerir ráð fyrir að verkefnið muni kosta 88 m.kr. Skipta 
þarf út öllum Halogen brautarljósum í LED.
Ástand tækja er orðið bágborið og gera þarf ráð endurnýjun slökkvibifreiða 
og vetrarþjónustutækja fyrir 180 m.kr.

HORNAFJARÐARFLUGVÖLLUR
Komið er að kostnaðarsömu viðhaldi á öllum húsakosti, mikill leki hefur verið í flugstöð og turni. 
Endurnýja þarf þakið og skipta út gólfefnum og gluggum ásamt endurnýjun á snyrtingum og aðstöðu 
starfsmanna. Kostnaðaráætlun við viðgerð á húsnæðinu er 260 m.kr.
Á gildandi samgönguáætlun er gert ráð 88 m.kr framlagi fyrir að klæða flugbraut og hlað árið 
2023. Kostnaðaráætlun fyrir klæðingarverkefnið er 136 m.kr.
Endurnýja þarf leiðiljós fyrir hringaðflug til suðurs.
Ástand tækja er orðið mjög bágborið og gera þarf ráð endurnýjun slökkvibifreiða 
og vetrarþjónustutækja fyrir 280 m.kr.

VESTMANNAEYJAFLUGVÖLLUR
Flugbrautir eru í góðu ástandi. Komið er að kostnaðarsömu viðhaldi á þjónustuhúsum og flugstöð, 
bæði þak, gluggar og ytra og innra byrði. Byggingar eru iIla veðraðar og bera þess merki. Þak og hurðir 
og gluggar eru ónýt bæði á vélageymslu og sandgeymslu. Frumkostnaðaráætlun er 210 m.kr.
Skipta þarf út öllum Halogen brautarljósum í LED.
Áætlanflug til Eyja var fellt niður frá l.maí 2022. Skv. Innviðaráðuneyti verður boðið út þjónusta við 
vetraráætlunarflug til Eyja frá 15.des- 15.mars 2023. Flugvöllurinn er mest notaður fyrir almannaflug, 
einstaka leiguflug og sjúkraflug.
Ástand tækja er orðið mjög bágborið og gera þarf ráð endurnýjun slökkvibifreiðar, sem er frá 
árinu, 1997 og vetrarþjónustutækja fyrir 360 m.kr.

LENDINGARSTAÐIR
Innviðaráðuneytið vann ítarlega skýrslu á árinu 2021 um öryggi lendingarstaða. Starfshópur 
ráðuneytisins taldi m.a. að gera þurfi tilteknar ráðstafanir vegna núverandi sjúkrafIugva11a á Blönduósi, 
Sauðárkróki, í Reykjahlíð og Norðfirði til að uppfylla kröfurnar. Starfshópurinn taldi að byggja þurfi upp 
sjúkraflugvöll í Skaftafelli eða Fagurhólsmýri. Þá þurfi að skilgreina Rif og Bakka sem sjúkraflugvelli 
og byggja upp og viðhalda sem slíkum. Starfshópurinn komst að þeirri niðurstöðu að þétta þurfi 
net sjúkraflugvalla. Skoða þurfi sérstaklega möguleika á að byggja upp nærri fjölförnustu 
ferðamannastöðunum þar sem langt er í bjargir, s.s. á Kirkjubæjarklaustri, Vík og Hólmavík.
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Sandskeið.
Staðan á flugvellinum er léleg, klæðing er ónýt og skoða þarf uppsetningu flugbrautar og aðflugsljósa 
til að nýta aðstöðuna betur og auka öryggi. Möguleiki er á að skoða tilraunaverkefni vegna aðflugsljósa 
og brautarljósa á Sandskeiði sem gæti verið hagkvæmara heldur en hefðbundin Ijósaverkefni en engu 
að síður þarf að gera ráð fyrir um 50 m,. kr kostnaði við verkefnið.
Rif
Þar er klæðing á flugbraut ónýt og komið að endurnýjun bæði burðarlags og klæðingar. Taka þarf 
ákvörðun um hvort að báðum flugbrautum verði viðhaldið.
Þingeyri
Taka þarf ákvörðun um hvort að Þingeyrarflugvelli verði lokað og flugstöð seld. Engar líkur eru á að 
flugvöllurinn verði nýttur í framtíðinni.
Bakki
Flugbraut er yfirlögð og í góðu standi. Athuga þarf utanhússklæðningu á flugstöðinni innan fimm 
ára.
Norðfjörður
Þar er verið að vinna að uppsetningu brautar og aðflugsljósa sem verða tekin í notkun í árslok 2022.
Blönduós
Þarf að skoða klæðingu á flugbraut til að auka öryggi loftfara.
Sauðárkrókur
Þar þarf að klæða flugbrautina og meta burðarlag og fara í kostnaðarsamt viðhald á fIugstöðinni.

Með minnisblaði þessu ervakin athygli á bágborinni stöðu flugvallainnviða ílandinu og Ijóst er að mikils 
átaks er þörf á næstu árum eigi ekki að verða eignatjón á fasteignum á flugvöllum landsins. Mikilvægt 
einnig er að hafa í huga hina hröðu þróun flugsins í orkuskiptum og þá möguleika sem umhverfisvænar 
flugsamgöngur geta haft á almenningssamgöngur landins.

Isavia InnanlandsfIugvellir veita frekari upplýsingar um stöðu einstakra verkefna og kostnaðarmat.

Björn Hjartarson verkefnistjóri verklegra framkvæmda

Sigrún Björk Jakobsdóttirframkvæmdastjóri Isavia Innanlandsflugvalla


