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Ávarp forstjóra
Alþingi samþykkti fyrr á þessu ári samgönguáætlun þar sem sett eru fram markmið um
greiðar og öruggar samgöngur milli landshluta sem stuðla skuli að jákvæðri byggðaþróun í
landinu og umhverfislegri sjálfbærni. Áformað er að grunnnet samgangna verði endurskilgreint og að horft verði á samgöngukerfið sem eina heild með aukinni hagkvæmni í
uppbyggingu og rekstri. Þannig verði gagnsæi í gjaldtöku og kostnaði ríkisins haft að
leiðarljósi og samskipti skipulagsyfirvalda sveitarfélaga og samgönguyfirvalda efld.
Í samgönguáætlun er innanlandsflug skilgreint sem mikilvægur hluti af almenningssamgöngukerfi landsins og boðað að heildarmat í formi félagshagfræðilegrar úttektar verði
gert á framtíð áætlunarflugs. Gert er ráð fyrir að á gildistíma áætlunarinnar verði lögð áhersla
á að innleiða nýjar kröfur Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA), m.a. um flugleiðsögu og
flugvelli. Jafnframt er boðað að teknar verði upp viðræður milli ríkis og Reykjavíkurborgar og
tryggt að Reykjavíkurflugvöllur geti áfram þjónað innanlandsflugi á fullnægjandi hátt. Loks
er sett fram áætlun um fjáröflun, útgjöld og helstu framkvæmdir, þ.m.t. framlag ríkisins sem
áætlað er að nemi samtals nærri 24 milljörðum króna á árunum 2011 – 2022.
Hér er um gríðarlega fjármuni að ræða og því er mjög brýnt að vel verði að verki staðið við
ráðstöfun þeirra. Við stofnun Isavia sem rekstraraðila flugvalla- og flugleiðsögukerfis landsins
árið 2010 leituðust stjórnvöld við að ná fram sem mestu hagræði í þessari viðamiklu þjónustu
ríkisins. Ljóst er að einföldun á rekstrarumhverfi er til bóta og til þess fallin að auka skýrleika
og gagnsæi. Fjöldi skýrslna og kannana hafa á undanförnum árum verið gerðar varðandi
einstaka þætti innanlandsflugkerfisins en skortur var á ítarlegu heildaryfirliti með öllum
grundvallarupplýsingum um reksturinn og áætlaða þróun hans.
Skýrslu þeirri sem hér er birt er ætlað að vera grunnur að félagshagfræðilegri úttekt á
innanlandsflugvallakerfinu og verkfæri fyrir þá sem annast stefnumörkun stjórnvalda í
samgöngumálum til samræmis við markmið samgönguáætlunar. Skýrslan hefur að geyma
ítarlegar upplýsingar um þetta yfirgripsmikla efni sem dregnar eru saman í fyrsta sinn á einn
stað. Niðurstöður skýrslunnar sýna m.a. að alvarlegs misræmis gætir milli samgönguáætlunar
og framlaga ríkisins til flugsamgöngukerfisins í frumvarpi til fjárlaga ársins 2013. Er það
mikið áhyggjuefni og því mikilvægt að gerð félagshagfræðilegrar úttektar verði lokið sem
fyrst til þess að stjórnvöld geti lokið við að marka stefnu um flugsamgöngukerfi landsins.
Það er von mín að skýrslan muni nýtast sem innlegg í upplýsta umræðu um hvernig skipulagi
innanlandsflugsamgöngukerfisins verði sem best háttað og veita þannig yfirsýn og stuðla að
því að ýtrustu hagkvæmni verði náð við fjárveitingar ríkisins til málaflokksins í framtíðinni.

Björn Óli Hauksson
Forstjóri Isavia ohf.
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Helstu niðurstöður
Flugtækni breytist ekki mikið til ársins 2025.
Innanlandsflug er hlutfallslega mest notað af íbúum landsbyggðarinnar.
Spá um farþegafjölda á áætlunarflugvöllum sem byggir á sögulegum gögnum bendir til þess
að 1% – 2% árleg fjölgun geti orðið til ársins 2025 miðað við óbreyttar aðstæður.
Farþegafjöldi skiptir ekki mestu máli í rekstri flugvallakerfisins, heldur almennur
rekstrarkostnaður og meiriháttar viðhalds- og stofnkostnaður.
Farþegafjöldi er það lítill að flugfarþegar greiða í raun aðeins 24% af heildarkostnaði við
flugvallakerfið. Óraunhæft er að ætla að ná þeim farþegafjölda sem þarf til sjálfbærni.
Miðað við frumvarp til fjárlaga 2013 mun skorta um 300 – 400 milljónir króna árlega til þess
að staðið verði undir nauðsynlegum fjárfestingum í innanlandsflugvallakerfinu í núverandi
mynd þegar til lengri tíma er litið.
Lokun minnstu lendingarstaðanna myndi tiltölulega litlu breyta í heildarkostnaði.
Ef flugvallakerfið ætti að verða fyllilega fjárhagslega sjálfbært og uppfylla öll
framkvæmanleg skilyrði um öryggi þyrfti upphæð farþegagjalda að sjöfaldast í Reykjavík og
tólffaldast á landsbyggðinni. Ef eingöngu er horft til rekstrarkostnaðar að undanskyldum
kostnaði vegna framkvæmda þyrfti tvo þriðju þeirrar hækkunar farþegagjalda.
Könnunum ber saman um að:
a) eigi að halda uppi núverandi þjónustu á Reykjavíkurflugvelli gengur ekki að fækka
fjölda flugbrauta né breyta legu þeirra
b) aðrir flugvallarkostir í nágrenni Reykjavíkur eru óhentugir
c) 30% – 70% flugfarþega myndi líkast til hætta að nota innanlandsflugið ef miðstöð
þess flyttist frá Reykjavík til Keflavíkurflugvallar
d) Skrúfuþotur munu áfram vera mest áberandi í innanlandsflugi
Flugvallanotendur í sjúkraflugi, einka-, kennslu- og ferðaþjónustuflugi telja flugvellina í
Reykjavík, á Akureyri, Egilsstöðum og Ísafirði mjög mikilvæga og flugvellirnir í
Vestmannaeyjum, á Bíldudal, Hornafirði, Vopnafirði, Þórshöfn, Gjögri og í Grímsey eru
einnig taldir mikilvægir.
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Inngangur
Eftirfarandi skýrsla um innanlandsflugvallakerfi landsins var unnin á vegum Isavia ohf. Horft
er fram til ársins 2025 og settar upp sviðsmyndir sem eru lýsandi fyrir mismunandi
framtíðarsýn. Gerðar voru spár um hugsanlegan farþegafjölda, rekstrarkostnað, þjónustu,
flugvélagerðir, o.s.frv. til þess að byggja upp nauðsynlegan grunn fyrir þá aðferð sem skýrslan
byggir á. Athuguð var staða flugumferðar og flugvalla árið 2011 og farið ítarlega yfir eldri
rannsóknir og heimildir og dregnar saman nokkrar niðurstöður. Jafnframt var gerð
skoðanakönnun til þess að meta mikilvægi einstakra flugvalla miðað við þarfir sjúkra-, einka-,
kennslu- og ferðaþjónustuflugs ásamt skoðanakönnun meðal farþega í innanlandsflugi.
Dr. Haraldur Sigþórsson, umferðarverkfræðingur, lektor við Háskólann í Reykjavík og
sjálfstæður ráðgjafi hjá VHS ehf. stjórnaði verkefninu og leiddi vinnuhóp eftirtalinna
starfsmanna Isavia við gerð skýrslunnar:
Björn Óli Hauksson forstjóri
Haukur Hauksson framkvæmdastjóri flugvalla og mannvirkjaþjónustu
Elín Árnadóttir framkvæmdastjóri fjármála
Ingunn Ólafsdóttir skrifstofustjóri yfirstjórnar
Árni Birgisson samræmingarstjóri flugvalla
Friðþór Eydal fulltrúi yfirstjórnar
Eftirtaldir lögðu verkefninu mikilvægt lið og eru þeim færðar bestu þakkir:
Anna Dagný Halldórsdóttir verkefnastjóri hagtalna Isavia
Axel Hall lektor við Háskólann í Reykjavík
Árni Gunnarsson forstjóri Flugfélags Íslands
Brandur Guðmundsson forstöðumaður tækniþjónustu flugleiðsögu Isavia
Egil Ulvin Olsen framkvæmdastjóri hjá Avinor í Noregi
Einar Kristjánsson sviðsstjóri skipulags- og þróunarsviðs Strætó bs.
Einar Andri Sveinbjörnsson meistaranemi við H.R.
Grétar Erlingsson verkefnastjóri, Isavia
Guðný Unnur Jökulsdóttir skrifstofustjóri, Isavia
Halldór Sigurðsson fyrrum þjónustustjóri Keflavíkurflugvallar
Hilmar B. Baldursson flugrekstrarstjóri Icelandair
Hermann Hermannsson verkefnastjóri, Isavia
Jens Bjarnason framkvæmdastjóri og fyrrum framkvæmdastjóri Icelandair Technical Services
Jón Baldvin Pálsson flugvallarstjóri Reykjavíkurflugvallar
Jón Karl Ólafsson forstjóri Primera Air og fyrrum forstjóri Flugfélags Íslands og Icelandair
Leifur Magnússon verkfræðingur og fyrrum formaður flugráðs
Tómas B. Ólafsson verkefnastjóri, Isavia
Þorgeir Pálsson prófessor og fyrrum flugmálastjóri
Þorsteinn Jóhannesson deildarstjóri AIS og CNS-kerfa Isavia
Gert er ráð fyrir því að þessi skýrsla verði endurskoðuð reglulega og má nefna að fyrsta
endurskoðun mun m.a. innihalda niðurstöður mælinga á ókyrrð í lofti við Hólmsheiði.
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Abstract and main Conclusions
The National Transport Plan (NTP) 2011-2022 highlights sound and reliable transport communication
with an emphasis on positive regional development and environmental sustainability. The fundamental
transport network will be redefined with the aim of integration and economy in development and
operation, and transparency in user charges and government funding. The plan details the financing,
expenditures and principal investments in the transport system, including government funding of 24
billion ISK in 2011-2022.
Domestic flight operations are an integral part of the national transport system. The NTP calls for a
comprehensive review of the future of scheduled domestic flight operations, including a sociological
study, and that the state authorities conclude an agreement with the City of Reykjavik, in order to
ensure that Reykjavik International Airport will continue to serve as the hub for domestic aviation
services.
Isavia ltd. was established in 2010 as the national airports and air navigation service provider, with the
aim of optimizing efficiency and economy in this extensive government service sector. Numerous
reports and studies on domestic aviation have been produced in the past, but a comprehensive
overview, including all pertinent basic data on the operation and development of the system was
lacking.
This study on the domestic airport system was prepared by Isavia to provide input into the
programmed review of the future of scheduled domestic flight operations, and to serve as a technical
aid for the formulation of national transportation strategy. The study focuses on the next 15 years,
which is not long in the context of aviation technology or infrastructure development. The report
contains detailed information on this voluminous subject that has been collected in a comprehensive
manner for the first time.
Forecasts were made regarding the development of passenger numbers, operating cost, service, aircraft
types, etc. in order to establish the required methodological base for this report. Studies were made of
the status of air traffic and airport facilities in 2011, older studies and source material were examined
in detail and surveys conducted to evaluate the importance of individual airports and the use of the
domestic flights services by passengers. The aim was to draw the appropriate conclusions, including
several scenarios that depict different views on future developments.
The work was supervised by Dr. Haraldur Sigthorsson Transport Engineer, lecturer at the University
of Reykjavik and consultant at VHS ltd., who led a team of experts at Isavia Ltd.
Professional opinion indicates that no great changes are to be expected in aviation technology between
now and 2025.
The available resources were remarkably concurrent on most issues, particularly the following:
a) The number and layout of runways at Reykjavik International Airport is not expected to
change.
b) Airport development locations in the vicinity of Reykjavik are difficult due to less favorable
weather and geographical conditions.
c) The transfer of scheduled domestic flight operations to Keflavik International Airport will
substantially reduce the number of passengers.
d) Turboprop aircraft will continue to be predominant in scheduled domestic flight operations.
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The following airports are considered most important with regard to ambulance, private, training and
tourist aviation:
Reykjavik, Akureyri, Egilsstadir og Isafjord for all users. Vestman Islands, Bildudalur, Hornafjord,
Vopnafjord, Thorshofn, Grimsey Island and Gjogur are also considered important.
Passenger traffic at scheduled flight airports is expected to increase by 1-2 percent annually for the
next 15 years.
The City of Reykjavik intends to have the airport closed to make way for city development. The report
addresses the results from several studies on the importance of the airport and the impact that its
closure would have on the national aviation transport system. The transfer of domestic services to
Keflavik International Airport would prevent any airport in the domestic system reaching a level of
self-sustained operation, due to the predicted loss of demand and reduction of flights as a result of the
total travel time by air being far too close to that by road. The future of Reykjavik Airport is, however,
by no means an intrinsic part of this report and should not be regarded as input in this policymaking
dialog.
The following three scenarios were developed to depict different methods that could be used to sustain
a fundamental aviation transport infrastructure, with the required economy in development and
operation, and transparency in user charges and government funding:
Firstly, how high would user fees in scheduled domestic services have to be for the airport services to
be financially sustainable and compliant with all flight-safety requirements, inasmuch as geographical
conditions allow? The result is that user fees for adult passengers would have to be raised by about
6,000 IKR per flight to meet the requirements of both sustainable operation and infrastructure
development. For sustainable operation only, the passenger fees would need to be raised by about
4,000 IKR. This scenario is the only one that points toward increased system cost.
The second scenario demonstrates the required increase in passengers at each airport in order to reach
the level of sustainable operation. The results show that expectations to the effect that the smaller
airports could do so without government subsidies are unrealistic.
Scenario three shows the cost included in maintaining a system that includes the larger airports at
Reykjavik, Akureyri, Egilsstadir and Isafjord, together with the Vestman Islands, Grimsey Island and
Gjogur. The maintenance of other airports would be discontinued with subsequent closure, as their
condition would cease to comply with safety standards. The result is that the annual cost of such an
airport system could amount to just under two billion IKR annually, as opposed to the present annual
cost of 2.4 billion IKR.
Isavia aims periodically to review the statistical information that has been submitted in this report.
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Forsendur og aðferðafræði

Til að takmarka umfang verksins voru settar fram nokkrar forsendur. Þessar voru helstar:
a) Eingöngu er fjallað um innanlandsflug en t.d. flug til Grænlands og Færeyja frá
innanlandsflugvöllum er ekki skoðað.
b) Ekki er fjallað um nýja samgöngumiðstöð í Reykjavík né önnur málefni sem varða
þægindi flugfarþega.
c) Flugvallarkostir í nágrenni Reykjavíkur eru aðeins teknir til stuttrar umfjöllunar.
d) Fjárfestingarkostnaður miðast við verðlag í árslok 2011 en gert er ráð fyrir
kostnaðarauka í rekstri, s.s. starfsmannakostnaði.
e) Einungis eru gefnar heildartölur en nákvæmari greining liggur fyrir hjá Isavia sem
stefnt er að því að uppfæra reglulega.
f) Eingöngu var fjallað um núverandi flugvallakerfi samkvæmt ákvæðum reglugerðar um
flugvelli og reiknað með eðlilegri endurnýjunarþörf.
Aðferðafræðin byggir einnig á uppsetningu sviðsmynda1, greiningu þeirra og mati á áhrifum.
Horft var 15 ár fram í tímann eða til ársins 2025.
Innanlandsflugkerfið má útfæra á nokkra mismunandi vegu. Kerfið getur verið greinótt út frá
einum kjarna eða hringleið um landið. Það getur einnig byggst á nokkrum meginflugvöllum
og greinóttu kerfi eða hringferðum út frá þeim. Núverandi kerfi er greinótt út frá einum kjarna
með örlitlum tilbrigðum við meginflugvöllinn á Akureyri, en þaðan er flogið til Grímseyjar,
Þórshafnar og Vopnafjarðar. Áður fyrr gilti slíkt fyrirkomulag einnig um Ísafjörð þaðan sem
flogið var um Vestfirði. Mynd 1 sýnir dæmi um flugleiðakerfi sem nota mætti á landinu. Ekki
er tekin afstaða til kosta eða galla einstakra flugleiðakerfa.
Meira en helmingur landsmanna býr á höfuðborgarsvæðinu sem veldur því að miðstöð
innanlandsflugsins í Reykjavík er nær alltaf annaðhvort upphafsstaður eða endastöð.
Farþegafjöldi í spám sem á eftir fara er því tvítalinn samkvæmt venju þ.e. bæði er um að ræða
fjölda við upphaf og enda ferðar.

Mynd 1: Dæmi um flugleiðir eftir mismunandi kerfum í innanlandsflugi.
1

Eiríkur Ingólfsson, Karl Friðriksson, Sævar Kristinsson: Framtíðin, frá óvissu til árangurs, notkun sviðsmynda
(Scenarios) við stefnumótun, NMÍ 2007.
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Flugvellir í grunnneti almenningssamgangna – innanlandsflug

Innanlandsflugvellir í grunnneti gildandi samgönguáætlunar eru Reykjavík, Bíldudalur,
Ísafjörður, Gjögur, Sauðárkrókur, Akureyri, Grímsey, Þórshöfn, Vopnafjörður, Egilsstaðir,
Höfn í Hornafirði og Vestmannaeyjar. Þrír þessara flugvalla sinna bæði innanlands- og
millilandaflugi en áætlunarflugi til Sauðárkróks var hætt árið 2011 og áætlunarflug til
Húsavíkur hefur verið stundað árið 2012. Grunnnet flugvalla er
skilgreint er sem hér segir í samgönguáætlun:
Flugvöllum í grunnneti er skipt í tvo flokka. Annars vegar er horft til flokkunar sem byggð er
á mismunandi kröfum sem reglugerð um flugvelli gerir til þeirra þar sem flugvellir skiptast í
flugvelli í flokki I, flugvelli í flokki II, þyrluvöll eða skráðan lendingarstað. Kröfur til þessara
flokka eru mjög mismunandi samkvæmt reglugerðinni. Mestu kröfurnar eru gerðar til
flugvalla í flokki I. Þannig þurfa t.d. millilandavellir sem skilgreindir eru sem
landamærastöðvar og aðaltollstöðvar að uppfylla skilyrði um flugvelli í flokki I. Hins vegar er
að finna skiptingu í sömu reglugerð þar sem flugvöllum er skipt niður samkvæmt lengd og
breidd flugbrauta og horft er til þarfa þeirra flugvéla sem að staðaldri nota flugvöllinn.
Báðar þessar flokkanir byggjast á svokölluðum Viðauka 14 sem er viðauki við stofnsáttmála
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar, ICAO, eða svokallaðan Chicago-samning frá árinu 1944, um
alþjóðlegar flugsamgöngur, en Ísland er aðili að samningnum. Í flokki I eru
Keflavíkurflugvöllur, Reykjavíkurflugvöllur, Egilsstaðaflugvöllur og Akureyrarflugvöllur, en
þeir þrír síðastnefndu þjóna m.a. því hlutverki að vera varaflugvellir fyrir Keflavíkurflugvöll.
Flugvellir í grunnneti sem þjóna fyrst og fremst flugvélum í áætlunarflugi innan lands falla í
flokk lendingarstaða og það sama gildir fyrir aðra flugvelli innanlands, hvort sem þeir falla
undir grunnnetið eða ekki.2
Auk flugvalla í grunnneti rekur Isavia 37 lendingarstaði án fastrar þjónustu sem þjóna m.a.
einkaflugi, kennsluflugi og ferðaþjónustuflugi auk neyðar- og sjúkraflugs. Rekstur þessa
kerfis hefur nær alfarið verið á hendi ríkisins en notendur hafa greitt lendingargjöld og nú
nýverið farþegagjöld.
Isavia flokkar flugvelli í rekstri félagsins í þjónustuflokka eftir þeim kröfum sem gerðar eru til
þjónustu á flugvöllunum í þágu almenningsflugs og þeirri þjónustu sem veitt er eða hægt er að
veita á hverjum stað:


Þjónustuflokkur A:

Millilandaflugvellir og áætlunarflugvellir í innanlandsflugi



Þjónustuflokkur B:

Lendingarstaðir til áætlunarflugs

 Þjónustuflokkur C: Lendingarstaðir án áætlunarflugs en með búnaði og/eða aðstöðu
og sumir með takmarkaða þjónustu


2

Þjónustuflokkur D: Lendingarstaðir án áætlunarflugs, búnaðar eða aðstöðu en með
flugbraut yfir 800 metrum

Samgönguáætlun fyrir árin 2011–2014, 4.1.1. Flugvellir.
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Þjónustuflokkur E: Lendingarstaðir án áætlunarflugs, búnaðar og aðstöðu en með
flugbraut undir 800 metrum og uppfylla því ekki skilyrði sjúkraflugs

Skýrsla þessi fjallar aðallega um flugvelli og lendingarstaði í þjónustuflokki A og B en
lítillega er þó komið inn á kostnað vegna flugvalla í þjónustuflokki C. Mynd 2 sýnir
áætlunarflugleiðir í gildandi samgönguáætlun.

Mynd 2: Áætlunarflugleiðir. Þingeyri er varaflugvöllur fyrir Ísafjörð.
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Skoðanakönnun á mati hagsmunaaðila á mikilvægi flugvalla og
lendingarstaða

Flugvellir hafa mismikla þýðingu fyrir ólíka notendahópa. Auk flugvalla í grunnneti
almenningssamgangna eru starfræktir lendingarstaðir víða um land sem gegna ýmsu hlutverki,
t.d. vegna sjúkraflugs. Gerð var skoðanakönnun meðal helstu hagsmunaaðila til þess að kanna
hvernig meta mætti mikilvægi einstakra flugvalla og lendingarstaða miðað við þarfir sjúkra-,
einka-, kennslu- og ferðaþjónustuflugs. Niðurstöðurnar eru settar fram í töflu 2 ásamt
grunnupplýsingum um gerð og þjónustu á einstökum flugvöllum og lendingarstöðum.
Neðangreindir aðilar, sbr. töflu 1, voru spurðir um afstöðu sína til mikilvægis 55
innanlandsflugvalla og lendingarstaða, þ. á m. nokkurra lendingarstaða í einkaeigu, eins og
hér segir:
„Á vegum ISAVIA er nú verið að vinna skýrslu um framtíð innanlandsflugs. Horft er fram til
ársins 2025 og settar upp sviðsmyndir sem eru lýsandi fyrir mismunandi framtíðarsýn.
Gerðar verða spár um hugsanlegan farþegafjölda, rekstrarkostnað, þjónustu, flugvélagerðir,
o.s.frv. til þess að byggja upp nauðsynlegan grunn fyrir aðferðina. Byrjað er á að athuga
stöðu flugumferðar og flugvalla árið 2011. Mikilvægt er að fá hagsmunaaðila til þess að meta
flugvelli landsins á sem flesta vegu. Við lítum til ykkar sem mikilvægs aðila á þessu sviði og
viljum biðja ykkur að ljá málinu lið með því að svara nokkrum spurningum.“
Tafla 1: Hagsmunaaðilar sem spurðir voru.
Aðili

Viðbrögð

Samtök ferðaþjónustunnar

Svarað

Icelandair

Svarað

Flugfélag Íslands

Svarað

Flugfélagið Ernir

Svarað

Sjónflug

Svarað

Hagsmunafélag Fluggarða

Svarað*

Rannsóknarnefnd flugslysa

Svarað

Flugskóli Íslands

Svarað

Flugskóli Helga Jónssonar

Svarað

Keilir

Svarað

Flugskóli Akureyrar

Svarað

Mýflug

Ósvarað

Geirfugl

Ósvarað

Félag einkaflugmanna

Ósvarað

Flugsögufélagið

Ósvarað

Flugmálafélag Íslands

Ósvarað

*Einungis átta flugmenn hagsmunafélagsins svöruðu.
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Aðilarnir voru beðnir að skipta flugvöllum og lendingarstöðum í þrjá flokka með tilliti til
mikilvægis í þeirra augum:
1. Hefur mikla þýðingu vegna viðkomandi flugs
2. Hefur miðlungs þýðingu vegna viðkomandi flugs
3. Hefur minni þýðingu vegna viðkomandi flugs
Hringt var í viðkomandi aðila til þess að kynna verkefnið og þeim sendur ofangreindur texti
með tölvupósti. Erindinu var fylgt eftir með símtali við þá aðila sem ekki höfðu svarað.
Niðurstöður er flokkaðar eftir eðli eða tegund flugs í sjúkraflug, kennsluflug, einkaflug og
flug vegna ferðaþjónustu. Einnig var leitað almenns álits Rannsóknarnefndar flugslysa (RNF)
og eru niðurstöður hennar birtar sérstaklega. Sjá niðurstöður í töflu 2.
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3.1.

Flokkun flugvalla eftir gildandi þjónustustigi og áliti notenda á
mikilvægi í skoðanakönnun vegna sjúkra-, einka-, kennslu- og
ferðaþjónustuflugs

Tafla 2: Mikilvægi flugvalla að mati hagsmunaaðila.

A) Millilandaflugvellir og áætlunarflugvellir í innanlandsflugi
Þjónustuflokkar*
Nafn
Reykjavík
Akureyri
Egilsstaðir

Lengd Breidd Yfirborð Eigandi Leiðsaga
1.500
45 Malbik
Isavia Já / ATC
2.400
45 Malbik
Isavia Já / ATC
1.850
45 Malbik
Isavia Já / AFIS

Brautarþjónusta
Já
Já
Já

Flokkun vegna mikilvægis flugs

Bj. og sl.Sjúkra- Kennslu- Einka- Ferðaþj.þjónusta Flugvernd flug
flug
flug
flug
Já
Já
1
1
1
1
Já
Já
1
1
1
1
Já
Já
1
1
1
1

*Já = Þjónusta tiltæk á auglýstum þjónustutíma. Nei = Ekki hægt að veita þjónustu. Skv.beiðni = Þjónusta veitt samkvæmt beiðni.

B) Lendingarstaðir til áætlunarflugs
Þjónustuflokkar*
Nafn
Lengd Breidd Yfirborð Eigandi Leiðsaga
Vestmannaeyjar 1.199
45 Klæðning Isavia Já / AFIS
Bíldudalur
940
30 Klæðning Isavia Já / AFIS
Gjögur
960
28
Möl
Isavia Já / AFIS
Ísafjörður
1.400
43 Klæðning Isavia Já / AFIS
Þingeyri **
1.084
30 Klæðning Isavia Já / AFIS
Grímsey
1.030
23 Klæðning Isavia Já / AFIS
Þórshöfn
1.199
30 Klæðning Isavia Já / AFIS
Hornafjörður
1.500
30 Klæðning Isavia Já / AFIS
Vopnafjörður
885
30 Klæðning Isavia Já / AFIS

Brautarþjónusta
Já
Já
Já
Já
Já
Já
Já
Já
Já

Flokkun vegna mikilvægis flugs

Bj. og sl.Sjúkra- Kennslu- Einka- Ferðaþj.þjónusta Flugvernd flug
flug
flug
flug
Já
Nei
1
1
1
2
Já
Nei
1
2
2
2
Já
Nei
1
3
2
2
Já
Nei
1
1
1
1
Já
Nei
1
1
3
2
Já
Nei
1
2
1
2
Já
Nei
1
2
2
2
Já
Nei
1
1
1
2
Já
Nei
1
2
1
2

*Já = Þjónusta tiltæk á auglýstum þjónustutíma. Nei = Ekki hægt að veita þjónustu. Skv.beiðni = Þjónusta veitt samkvæmt beiðni.
** Ekki í grunnneti og ekki reglulegt áætlunarflug en þjónar sem varaflugvöllur fyrir Ísafjörð

C) Lendingarstaðir án áætlunarflugs en með búnaði og/eða aðstöðu og sumir m. þjónustu
Þjónustuflokkar*
Nafn
Lengd Breidd Yfirborð Eigandi
Bakki
1.000
30 Klæðning Isavia
Rif
979
30 Klæðning Isavia
Hella
1.028
56 Gras
Isavia
Sandskeið
799
23 Klæðning Isavia
Stykkishólmur
1.120
31
Möl
Isavia
Hólmavík
1.000
30
Möl
Isavia
Blönduós
970
27
Möl
Isavia
Sauðárkrókur
1.887
30 Klæðning Isavia
Húsavík
1.605
30 Klæðning Isavia
Kópasker
875
24
Möl
Isavia
Raufarhöfn
1.077
33
Möl
Isavia
Siglufjörður
799
23 Klæðning Isavia
Breiðdalsvík
813
28
Möl
Isavia
Djúpivogur
744
24
Möl
Isavia
Norðfjörður
1.112
30
Möl
Isavia

Flokkun vegna mikilvægis flugs

BrautarBj. og sl.Sjúkra- Kennslu- Einka- Ferðaþj.Leiðsaga þjónusta
þjónusta Flugvernd flug
flug
flug
flug
Skv. beiðni
Nei
Nei
Nei
1
2
1
2
Skv. beiðni Skv. beiðni
Nei
Nei
3
2
2
2
Nei
Nei
Nei
Nei
3
2
3
2
Nei
Nei
Nei
Nei
3
2
1
2
Skv. beiðni
Nei
Nei
Nei
3
2
2
2
Nei
Nei
Nei
Nei
2
2
3
3
Nei
Nei
Nei
Nei
2
2
1
2
Skv. beiðni Skv. beiðni
Nei
Nei
1
1
3
2
Skv. beiðni Skv. beiðni
Nei
Nei
2
1
1
2
Nei
Nei
Nei
Nei
2
3
3
2
Skv. beiðni Skv. beiðni
Nei
Nei
1
3
2
2
Nei
Nei
Nei
Nei
2
2
3
3
Nei
Nei
Nei
Nei
2
2
3
3
Nei
Nei
Nei
Nei
2
2
3
2
Skv. beiðni Skv. beiðni
Nei
Nei
1
2
2
2

*Já = Þjónusta tiltæk á auglýstum þjónustutíma. Nei = Ekki hægt að veita þjónustu. Skv.beiðni = Þjónusta veitt samkvæmt beiðni.
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D) Lendingarstaðir án áætlunarflugs, búnaðar eða aðstöðu með flugbraut yfir 800 m
Þjónustuflokkar*
Nafn
Lengd
Nýidalur
890
Skógasandur
1.165
Sprengisandur
950
Herðubreiðarl.
800
Reykjahlíð
926
Borgarfj. eystri
932
Fagurhólsmýri
1.094

BrautarBreidd Yfirborð Eigandi Leiðsaga þjónusta
45
Möl
Isavia
Nei
Nei
27
Möl
Isavia
Nei
Nei
50
Möl
Isavia
Nei
Nei
19
Möl
Isavia
Nei
Nei
20 Klæðning Isavia
Nei
Nei
25
Möl
Isavia
Nei
Nei
28
Möl
Isavia
Nei
Nei

Flokkun vegna mikilvægis flugs

Bj. og sl.Sjúkra- Kennslu- Einka- Ferðaþj.þjónusta Flugvernd flug
flug
flug
flug
Nei
Nei
3
2
3
3
Nei
Nei
3
2
3
2
Nei
Nei
3
2
3
3
Nei
Nei
3
2
3
2
Nei
Nei
3
2
3
2
Nei
Nei
3
2
3
3
Nei
Nei
3
2
3
2

*Já = Þjónusta tiltæk á auglýstum þjónustutíma. Nei = Ekki hægt að veita þjónustu. Skv.beiðni = Þjónusta veitt samkvæmt beiðni.

E) Lendingarstaðir án áætlunarflugs, búnaðar eða aðstöðu með flugbraut undir 800 m
Þjónustuflokkar*
Nafn
Lengd
Reykjanes
780
Búðardalur
795
Flúðir
670
Kirkjubæjarkl.
799
Húsafell
740
Hveravellir
750
Kaldármelar
653
Kerlingarfjöll
704
Skálavatn
700
Stórikroppur
700
Vík
712
Þórsmörk
770
Reykhólar
796
Grímsstaðir
635
Melgerðismelar
671

BrautarBreidd Yfirborð Eigandi Leiðsaga þjónusta
18
Möl
Isavia
Nei
Nei
24
Möl
Isavia
Nei
Nei
18 Gras
Isavia
Nei
Nei
26
Möl
Isavia
Nei
Nei
18
Möl
Isavia
Nei
Nei
38
Möl
Isavia
Nei
Nei
26 Gras
Isavia
Nei
Nei
36
Möl
Isavia
Nei
Nei
35
Möl
Isavia
Nei
Nei
18
Möl
Isavia
Nei
Nei
25
Möl
Isavia
Nei
Nei
28
Möl
Isavia
Nei
Nei
27
Möl
Isavia
Nei
Nei
35
Möl
Isavia
Nei
Nei
22
Möl
Isavia
Nei
Nei

Flokkun vegna mikilvægis flugs

Bj. og sl.Sjúkra- Kennslu- Einka- Ferðaþj.þjónusta Flugvernd flug
flug
flug
flug
Nei
Nei
3
3
3
2
Nei
Nei
3
2
3
3
Nei
Nei
3
2
2
2
Nei
Nei
3
2
3
2
Nei
Nei
3
2
2
2
Nei
Nei
3
2
3
3
Nei
Nei
3
2
2
2
Nei
Nei
3
2
3
3
Nei
Nei
3
3
Nei
Nei
3
2
2
2
Nei
Nei
3
2
2
2
Nei
Nei
3
2
3
2
Nei
Nei
3
2
2
2
Nei
Nei
3
2
2
3
Nei
Nei
3
2
2
2

*Já = Þjónusta tiltæk á auglýstum þjónustutíma. Nei = Ekki hægt að veita þjónustu. Skv.beiðni = Þjónusta veitt samkvæmt beiðni.

F) Einkaflugvellir sem einnig var spurt um í könnuninni
Þjónustuflokkar*
Nafn
Selfoss
Múlakot
Skaftafell
Einholtsmelar
Tungubakkar
Varmahlíð

Lengd
794
799
1.020
732
540
650

BrautarBreidd Yfirborð Eigandi Leiðsaga þjónusta
30
Möl
Einka
Nei
Nei
39 Gras
Einka
Nei
Nei
25
Möl
Einka
Nei
Nei
35
Möl
Einka
Nei
Nei
30 Gras
Einka
Nei
Nei
24 Gras
Einka
Nei
Nei

Flokkun vegna mikilvægis flugs

Bj. og sl.Sjúkra- Kennslu- Einka- Ferðaþj.þjónusta Flugvernd flug
flug
flug
flug
Nei
Nei
3
2
2
2
Nei
Nei
3
2
1
2
Nei
Nei
3
2
2
2
Nei
Nei
3
2
3
3
Nei
Nei
3
2
2
2
Nei
Nei
3
2
2
3

Skýringar á þjónustuviðmiðum á flugvöllum Isavia
Áætlunarflugvellir og millilandaflugvellir (sjá töflu 2, liður A)
Þetta eru flugvellir sem þjóna innanlandsflugumferð flugvéla á borð við Fokker 50 eða minni.
Þeir eiga a.m.k. að geta þjónað sem varaflugvellir fyrir þotur í stærðarflokki Boeing B-757.
Mannvirki geta þjónað a.m.k. einni fullhlaðinni þotu til viðbótar við hefðbundna umferð.
Tækjabúnaður miðast við að bilun í einu tæki valdi ekki truflun á rekstri. Allur búnaður
uppfyllir kröfur til flugvalla með CAT I nákvæmnisaðflugi. Hægt er að opna flugbraut á innan
við 60 mínútum miðað við 10 sm jafnfallinn snjó. Hægt að ryðja og blása öllum snjó út fyrir
flugbrautarljós á innan við fjórum klukkustundum. Björgunar- og slökkviþjónusta uppfyllir
slökkviflokk 5 að staðaldri og hægt að auka hana í slökkviflokk 7 með lágmarksfyrirvara.
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Lendingarstaðir til áætlunarflugs (sjá töflu 2, liður B)
Þetta eru flugvellir sem þjóna innanlandsflugumferð á borð við Fokker 50, Dash 8, Jetstream
og Twin Otter. Nokkrir eru með takmarkanir vegna flugvélagerða. Mannvirki geta þjónað
a.m.k. tveimur flugvélum í þessum stærðarflokki samtímis. Aðflugsbúnaður uppfyllir skilyrði
um að bilun í einu tæki valdi ekki röskun á aðflugi. Ekki er gerð krafa um að
snjóruðningsbúnaður uppfylli skilyrði í flokki A. Flugvellir í þessum flokki hafa a.m.k.
grunnaðflugsbúnað (Non Precision Approach) sem byggst getur á hringvita (NDB) og/eða
GPS leiðsögubúnaði. Björgunar- og slökkviþjónusta uppfyllir slökkviflokk 2 til 5. Í vissum
tilfellum er hægt að hækka þjónustustig.
Lendingarstaðir án áætlunarflugs (sjá töflu 2, liður C)
Flugvellir og lendingarstaðir sem fyrst og fremst þjóna sjúkra- og neyðarflugi, æfinga- og
kennsluflugi, einkaflugi og ferðaþjónustu með minnstu flugvélunum. Flestir hafa tiltekinn
búnað og aðstöðu og sumstaðar er flugradíó- og flugbrautarþjónusta samkvæmt beiðni.
Lendingarstaðir með yfir 800 metra langa flugbraut (sjá töflu 2, liður D)
Aðrir lendingarstaðir sem fyrst og fremst þjóna einkaflugi auk æfinga- og kennsluflugs.
Flestir eru án flugradíó- og flugbrautarþjónustu.
Lendingarstaðir með undir 800 metra langa flugbraut (sjá töflu 2, liður E)
Aðrir lendingarstaðir sem fyrst og fremst þjóna einkaflugi auk æfinga- og kennsluflugs.
Flestir eru án flugradíó- og flugbrautarþjónustu.

Skilgreining á þjónustuflokkum
Flugbrautarþjónusta
Felur í sér reglulegan rekstur og eftirlit með flugbrautum, flughlöðum og öryggissvæðum eftir
eðli og þjónustustigi viðkomandi flugvallar og felur að jafnaði í sér eftirlit með ástandi brauta,
ljósabúnaði, vindpokum, merkingum og öðrum búnaði, fælingu fugla og annarra dýra og
hreinsun aðskotahluta. Grasbrautir eru slegnar reglulega og malarbrautir valtaðar a.m.k. einu
sinni á ári. Vetrarviðhald miðast við að tryggja notkun flugvallar með snjóruðningi,
hálkuvörnum og hemlunarmælingum.
Björgunar- og slökkviþjónusta
Felur í sér fyrsta viðbragð vegna loftfara í háska á og við flugvelli, skv. reglugerð um flugvelli
nr. 464/2007 og breytingum frá árinu 2011 sem fjallar um mannafla, tæki og búnað til þess að
ráðast að eldi í loftfari, skapa lífvænlegar aðstæður og hefja björgun. Umfang
viðbúnaðarþjónustunnar er skilgreint í slökkviflokkum sem taka mið af stærð loftfara sem
nota flugvöllinn með reglubundnum hætti. Á millilandaflugvöllunum er hægt að auka
viðbúnað vegna stærri flugvéla með tilteknum fyrirvara.
Flugvernd
Sérstakar ráðstafanir gerðar til þess að verjast ólögmætu athæfi sem beint er gegn
flugstarfsemi á flugvöllum. Ráðstafanir fela m.a. í sér svæðaskiptingu, aðgangsstýringu,
öryggisskoðun (vopnaleit), eftirlit og vöktun sem lýst er í sérstakri flugverndaráætlun
viðkomandi flugvallar. Flugvernd lýtur fyrst og fremst að millilandaflugi en tiltekin
undanþága frá kröfum um flugvernd gildir í innanlandsflugi.
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Helstu niðurstöður skoðanakönnunar

Sjúkraflug
Flokkun með tilliti til sjúkraflugs byggir á niðurstöðum starfshóps heilbrigðis- og
tryggingaráðuneytisins (HTR), Tryggingastofnunar ríkisins (TR) og Flugmálastjórnar Íslands,
frá árinu 2005 þar sem fulltrúar HTR og TR skilgreindu hvaða flugvellir og lendingarstaðir
hefðu mesta þýðingu vegna sjúkraflugs. Hafa ber í huga að þessi flokkun var unnin árið 2005
og hefur ekki verið endurskoðuð síðan. Auk áætlunarflugvallanna voru tveir lendingarstaðir
taldir sérstaklega mikilvægir og yrðu ávallt að vera nothæfir, þ.e. Norðfjörður og Raufarhöfn.
Því til viðbótar voru sjö staðir skilgreindir miðlungs mikilvægir en ekki þörf á því að notkun
þeirra væri tryggð óháð tíðarfari. Tafla 3 sýnir fjölda flugfarþega.
Flug vegna ferðaþjónustu / áætlunarflug
Samtök ferðaþjónustunnar áframsendu fyrirspurnina til helstu áætlunarflugfélaga landsins
sem svöruðu fyrir hönd samtakanna. Flugfélög sem stunda reglulegt áætlunarflug telja
flugvelli og lendingarstaði sem þau nota mjög mikilvæga. Einnig var bent á mikilvægi þess að
sem flestum flugvöllum yrði haldið í rekstri svo að verðandi flugmenn þeirra geti öðlast færni
í að fljúga við sem fjölbreyttastar aðstæður. Tafla 3 sýnir farþegafjölda.
Kennsluflug
Aðilum í kennsluflugi bar saman um að mjög mikilvægir flugvellir væru Reykjavík, Akureyri,
Egilsstaðir og Ísafjörður, Vestmannaeyjar, Þingeyri, Sauðárkrókur, Hornafjörður og Húsavík
og að flestir aðrir lendingarstaðir í samgöngunetinu væru miðlungs mikilvægir. Þeir flugvellir
sem taldir voru síst mikilvægir eru Reykjanes, Gjögur, Kópasker og Raufarhöfn.
Einkaflug
Einungis átta einkaflugmenn svöruðu könnuninni. Svarendur töldu Reykjavík, Akureyri,
Egilsstaði, Vestmannaeyjar, Ísafjörð, Grímsey, Hornafjörð, Vopnafjörð, Bakka, Sandskeið,
Blönduós, Húsavík og Múlakot mikilvægasta en 22 staðir voru taldir minnst mikilvægir sbr.
töflu 2.
Rannsóknarnefnd flugslysa
Rannsóknarnefnd flugslysa flokkaði flugvelli einungis í tvo flokka og voru Reykjavík,
Akureyri, Egilsstaðir, Vestmanneyjar, Gjögur, Ísafjörður, Grímsey, Hornafjörður, Rif, Hella,
Sandskeið, Selfoss, Stykkishólmur, Húsavík, Siglufjörður, Norðfjörður, Reykjahlíð, Flúðir,
Húsafell og Kaldármelar í mikilvægari flokknum.
Stutt samantekt könnunar
Könnunin gefur nokkuð góða mynd af því hversu mikilvægir einstakir lendingarstaðir eru
mismunandi notendum. Svör voru flokkuð eftir mikilvægi sbr. töflu 2. Almennt var ekki
mikill munur á svörum og virðist sem notendur hafi nokkuð sameiginlega sýn á mikilvægi
einstakra staða. Flestir voru sammála um hvaða flugvellir væru mikilvægastir og er samdóma
álit að flugvellirnir í Reykjavík, á Akureyri, Egilsstöðum og Ísafirði séu mjög mikilvægir fyrir
alla hópa notenda. Vestmannaeyjar, Bíldudalur, Hornafjörður, Vopnafjörður, Þórshöfn og
Grímsey eru einnig taldir mikilvægir staðir en Gjögur og Þingeyri teljast miðlungsmikilvægir
fyrir flesta aðila. Af þessu að dæma er ljóst að flugvellir og lendingarstaðir landsins hafa
mismikla þýðingu fyrir ólíka hópa notenda.
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Tafla 3: Heildarfjöldi í farþegaflugi og sjúkraflugi 1997 - 2011.
Heildarfjöldi í farþegaflugi og sjúkraflugi
Flugvöllur

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Akureyri

181.234
317

194.404
320

191.014
368

161.295
206

157.062
263

172.002
560

175.224
634

179.862
670

201.957
1.305

221.200
1.614

221.759
1.484

190.230
1.262

203.337
1.349

211.996
1.361

Þar af sjúkraflug

156.109
279

Hlutfall sjúkraflugs

0,18%

0,17%

0,16%

0,19%

0,13%

0,17%

0,33%

0,36%

0,37%

0,65%

0,73%

0,67%

0,66%

0,66%

0,64%

Bakki
Þar af sjúkraflug

0
0

16.963
0

16.975
0

17.432
0

19.231
1

25.280
0

25.615
0

27.416
0

28.957
0

28.222
1

24.475
0

21.884
0

21.513
0

2.211
0

0
0

Hlutfall sjúkraflugs

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Bíldudalur
Þar af sjúkraflug

8.984
29

8.192
20

7.553
8

6.855
30

5.015
24

4.879
60

4.148
62

4.326
35

3.858
47

3.418
43

2.866
33

3.926
40

3.764
31

3.602
28

3.513
34

Hlutflall sjúkraflugs

0,32%

0,24%

0,11%

0,44%

0,48%

1,23%

1,49%

0,81%

1,22%

1,26%

1,15%

1,02%

0,82%

0,78%

0,97%

Egilsstaðir
Þar af sjúkraflug

66.284
124

70.916
135

76.910
82

73.097
139

61.196
80

63.670
97

85.231
99

109.159
148

126.895
175

150.748
217

157.643
195

120.223
184

97.422
152

90.543
114

101.424
118

Hlutfall sjúkraflugs

0,19%

0,19%

0,11%

0,19%

0,13%

0,15%

0,12%

0,14%

0,14%

0,14%

0,12%

0,15%

0,16%

0,13%

0,12%

Gjögur
Þar af sjúkraflug

629
2

587
6

492
0

535
3

382
0

493
11

459
4

610
10

544
0

392
6

324
5

405
8

439
3

269
0

235
0

Hlutfall sjúkraflugs

0,32%

1,02%

0,00%

0,56%

0,00%

2,23%

0,87%

1,64%

0,00%

1,53%

1,54%

1,98%

0,68%

0,00%

0,00%

Grímsey
Þar af sjúkraflug

3.651
15

2.975
24

3.845
19

3.085
48

3.665
8

3.031
18

4.403
12

4.405
28

4.022
6

3.385
4

4.671
8

3.636
35

3.389
9

3.674
53

3.256
35

Hlutfall sjúkraflugs

0,41%

0,81%

0,49%

1,56%

0,22%

0,59%

0,27%

0,64%

0,15%

0,12%

0,17%

0,96%

0,27%

1,44%

1,07%

Hornafjörður
Þar af sjúkraflug

18.501
104

17.714
173

19.823
143

19.347
116

12.417
106

10.722
64

8.414
75

8.973
90

8.864
60

8.873
112

9.512
87

10.677
70

10.572
48

9.888
65

10.645
40

Hlutfall sjúkraflugs

0,56%

0,98%

0,72%

0,60%

0,85%

0,60%

0,89%

1,00%

0,68%

1,26%

0,91%

0,66%

0,45%

0,66%

0,38%

Hólmavík
Þar af sjúkraflug

385
22

71
17

14
0

0
0

7
7

6
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Hlutfall sjúkraflugs

5,71%

23,94%

0,00%

0,00% 100,00% 100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Húsavík

16.373
4

18.109
5

12.971
5

286
2

101
3

589
6

247
11

542
14

260
13

26
2

384
9

42
10

Þar af sjúkraflug

8.234
13

500
3

1.059
13

Hlutfall sjúkraflugs

0,02%

0,03%

0,04%

0,16%

0,60%

1,23%

0,70%

2,97%

1,02%

4,45%

2,58%

5,00%

7,69%

2,34%

23,81%

Ísafjörður
Þar af sjúkraflug

60.480
208

56.301
163

54.171
59

52.067
3

40.291
58

38.870
108

40.060
49

45.395
55

45.682
76

44.604
53

50.314
139

51.791
205

46.905
168

43.204
201

42.262
73

Hlutfall sjúkraflugs

0,34%

0,29%

0,11%

0,01%

0,14%

0,28%

0,12%

0,12%

0,17%

0,12%

0,28%

0,40%

0,36%

0,47%

0,17%

Kópasker

12
3

2
2

0
0

0
0

0
0

39
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

25,00% 100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,56%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Þar af sjúkraflug

256
7

Hlutfall sjúkraflugs

2,73%

Mývatn
Þar af sjúkraflug

3.639
0

2.977
0

2.312
0

1.522
0

1.712
0

1.450
0

1.918
0

2.106
0

1.242
0

1.932
0

1.768
0

2.026
0

1.346
0

1.442
0

1.912
0

Hlutfall sjúkraflugs

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Norðfjörður
Þar af sjúkraflug

1.769
33

148
34

115
5

127
24

165
40

87
29

28
11

40
16

88
30

63
42

72
69

69
57

26
26

48
48

33
33

Hlutfall sjúkraflugs

1,87%

22,97%

4,35%

18,90%

24,24%

33,33%

39,29%

40,00%

34,09%

66,67%

95,83%

Patreksfjörður

82,61% 100,00% 100,00% 100,00%

Þar af sjúkraflug

1.609
29

1.817
36

1.509
41

577
18

555
14

58
15

26
5

0
0

0
0

0
0

72
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Hlutfall sjúkraflugs

1,80%

1,98%

2,72%

3,12%

2,52%

25,86%

19,23%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

12
2

2
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2

0
0

16,67% 100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 100,00%

0,00%

Raufarhöfn
Þar af sjúkraflug

749
6

233
4

38
17

0
0

0
0

0
0

Hlutfall sjúkraflugs

0,80%

1,72%

44,74%

0,00%

0,00%

0,00%

Reykjavík

415.353
435

444.013
409

454.469
124

440.903
337

352.330
903

328.007
493

346.796
102

379.372
679

399.938
1.126

420.047
1.923

471.372
2.146

463.889
2.206

412.098
1.861

401.386
1.961

430.316
2.052

0,48%

Þar af sjúkraflug

Hlutfall sjúkraflugs

0,10%

0,09%

0,03%

0,08%

0,26%

0,15%

0,03%

0,18%

0,28%

0,46%

0,46%

0,48%

0,45%

0,49%

Sauðárkrókur
Þar af sjúkraflug

14.964
11

14.326
25

14.726
5

13.460
28

10.758
37

9.538
3

8.392
13

6.060
17

5.829
7

5.644
17

6.389
13

7.471
9

6.871
11

5.979
12

4.732
16

Hlutfall sjúkraflugs

0,07%

0,17%

0,03%

0,21%

0,34%

0,03%

0,15%

0,28%

0,12%

0,30%

0,20%

0,12%

0,16%

0,20%

0,34%

41
24

22
22

24
14

10
5

0
0

58,54% 100,00%

58,33%

50,00%

0,00%

0
0

0
0

0
0

Siglufjörður
Þar af sjúkraflug

3.055
52

3.487
38

2.825
28

1.623
52

72
7

77
16

27
26

101
11

86
21

48
19

Hlutfall sjúkraflugs

1,70%

1,09%

0,99%

3,20%

9,72%

20,78%

96,30%

10,89%

24,42%

39,58%

Stykkishólmur

0
0

0
0

0
0

0
0

197
11

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Þar af sjúkraflug

0
0

0
0

Hlutfall sjúkraflugs

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5,58%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Vestmannaeyjar
Þar af sjúkraflug

70.080
48

83.660
47

89.013
41

84.077
53

57.112
182

49.347
135

45.156
253

47.157
189

50.490
198

47.523
257

48.882
219

52.189
261

55.382
231

26.300
257

20.430
425

Hlutfall sjúkraflugs

0,07%

0,06%

0,05%

0,06%

0,32%

0,27%

0,56%

0,40%

0,39%

0,54%

0,45%

0,50%

0,42%

0,98%

2,08%

Vopnafjörður
Þar af sjúkraflug

3.257
65

2.669
69

2.904
84

2.231
23

1.690
25

1.643
18

1.754
29

1.678
40

1.462
27

1.870
41

2.099
65

1.965
27

1.814
18

1.921
29

1.982
18

Hlutfall sjúkraflugs

2,00%

2,59%

2,89%

1,03%

1,48%

1,10%

1,65%

2,38%

1,85%

2,19%

3,10%

1,37%

0,99%

1,51%

0,91%

Þingeyri
Þar af sjúkraflug

1.150
3

1.838
0

2.532
3

606
0

1.193
0

1.827
0

1.108
0

662
0

413
0

832
0

1.356
0

1.032
2

1.235
0

714
0

527
0

Hlutfall sjúkraflugs

0,26%

0,00%

0,12%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Þróun innanlandsflugs

Innanlandsflug hefur tekið miklum breytingum á undanförnum tveimur áratugum. Flugvöllum
og lendingarstöðum sem notaðir eru fyrir áætlunarflug hefur fækkað úr því að vera á fjórða
tug talsins í þrettán. Samtímis hefur orðið mikil breyting á farþegafjölda sem jafnframt hefur
sveiflast talsvert á milli ára. Ef litið er aftur allt til ársins 1971 hefur heildarfjöldi þó aukist
nokkuð, einkanlega á stóru flugvöllunum í Reykjavík, á Akureyri og Egilsstöðum en
samdráttur hefur orðið á minni stöðum.

4.1.

Farþegafjöldi 1971 – 2010

Könnuð var gerð á þróun farþegafjölda á tímabilinu 1971 til 2010 og var tímanbilið 1994 til
2010 athugað sérstaklega. Leitast var við að meta einstaka þætti svo sem áhrif þjóðarhags á
farþegafjölda, mikilvægi flugsamgangna fyrir landsbyggðina, ferðavenjur ásamt því að bera
flugsamgöngur saman við aðra samgöngumáta hérlendis og erlendis.
Niðurstöður eru mismunandi eftir því hvort skoðuð eru gögn um lengra eða styttra tímabilið.
Fækkun farþega kemur til dæmis almennt greinilegar fram við skoðun styttra tímabilisins.
Hafa ber í huga að farþegar eru tvítaldir, þ.e. bæði er talið við flugtak og lendingu. Þetta er
viðtekin venja þegar tölulegar upplýsingar um fjölda farþega eru birtar.
Einungis áætlunarflugvellir voru athugaðir frá árinu 1971 en bestað var með tvenns konar
jöfnu, annars vegar línulegri og hins vegar veldisjöfnu og var fylgni jafnframt skoðuð. Frá
1994 voru fleiri flugvellir skoðaðir og bestun beitt en einungis betri jafnan sýnd.
Fylgni er mjög breytileg allt frá því að vera nær engin og upp í 0,90. Almennt fékkst meiri
fylgni á fjölförnustu stöðunum og þar sem greinileg fjölgun eða fækkun hafði orðið. Þetta er
eðlilegt og á sér tölfræðilegar skýringar. Sveiflur eru eðlilegar þegar til skamms tíma litið og
er tekið tillit slikra sveiflna. Þá gaf ólínulega bestunin oftar betri fylgni en sú línulega.
Í töflunum sem fylgja með spánni fyrir 1971 til 2010 eru einnig spátölur fram til 2025. Neðst
er sýnd prósentuleg fjölgun eða fækkun áranna 2011 til 2025 miðað við þá bestunarjöfnu sem
notuð er hverju sinni. Farþegafjöldi jókst um 5,8% árið 2011 eftir nokkurra ára samdrátt og
styður það trúverðugleika spálíkansins.
Stundum er spáð fyrir um fækkun farþega en fjölgun er mun algengari. Fjölgun nemur mest
2,3% á Egilsstöðum en fækkun 3,7% á Þingeyri. Allir stóru staðirnir sýna fjölgun farþega, þ.e.
Reykjavík, Akureyri, Egilsstaðir og Ísafjörður. Á sumum minni staðanna hefur einnig orðið
fjölgun farþega, t.d. á Bíldudal og í Grímsey. Fækkun er þó víðar, t.d. á Vopnafjirði og
Þingeyri. Þó ber að hafa í huga að Þingeyrarflugvöllur er notaður sem varaflugvöllur fyrir
Ísafjörð, þannig að sveiflur þar eru vart marktækar.
Í heild er spáð umtalsverðri fjölgun flugfarþega fram til ársins 2025 og gæti hún verið milli
eitt og tvö prósent á ári. Nota mætti línulegu bestunina sem háspá en þá ólínulegu sem lágspá.
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Til samanburðar gerir Vegagerðin ráð fyrir 1,4% árlegum meðalvexti umferðar á þjóðvegum
fyrir til ársins 2045.
Þá vekur athygli hversu stöðug aukningin er á stærstu stöðunum en hinir smæstu halda ekki
einu sinni sínu.
Alþjóðasamtök flugvalla – Airports Council International – segir að merki séu um að stöðug
farþegaaukning sé aftur hafin á heimsvísu. Samtökin spá t.d. heildarfjölgun um 4,2 % milli
áranna 2011 og 2012. Fjölgunin er mest á vaxandi mörkuðum í Afríku, Asíu og
Miðausturlöndum en mun minni í Evrópu og Norður-Ameríku. Samdráttar hefur gætt á
innanlandsmörkuðum í Evrópu vegna veikingar efnahagskerfisins sem geti haft áhrif á vöxt á
meðan það ástand varir.3

3

Airports Council International (ACI) World Report, ágúst 2012: „Passenger Traffic Shows Modest Growth at
3% Year Over Year as Air freight is Flat for May.“
http://www.aci.aero/aci/aci/file/World%20Report/2012/WorldReportAug2012.pdf
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4.2.

Áhrif þjóðarhags á farþegafjölda

Heildarfjöldi farþega í innanlandsflugi var 781 þúsund árið 2011 og fækkaði frá fyrra ári. Til
viðbótar fóru 53 þúsund millilandafarþegar um innanlandsflugvelli landsins. Flestir fóru um
Reykjavíkurflugvöll eða 49% heildarfjölda í innanlandsflugi og 86% í millilandaflugi. Um
27% farþega í innanlandsflugi fóru um Akureyrarflugvöll og 11,6% í millilandaflugi og 11%
farþega í innanlandsflugi fóru um Egilsstaðaflugvöll.
Efnahagssveiflur hafa mikil áhrif á farþegafjölda, enda ferðuðust 38% farþega í tengslum við
atvinnulífið og 17,4% í tengslum við félagasamtök árið 2005. Mikil fylgni er með
farþegafjölda og vergum þjóðartekjum, kaupmætti og hækkun fargjalda umfram hækkun
kaupgjalds.4
Farþegafjöldi í innanlandsflugi frá 1971 til 2010 ásamt spá
y = 290587x0,3002
R2 = 0,9066
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Mynd 3: Vöxtur heildarfarþegafjölda í innanlandsflugskerfi frá 1971 til 2010 og spá.

Eins og sjá má á mynd 3 hefur vöxtur farþegafjölda verið umtalsverður frá 1971 til 2010.
Fylgnistuðull er yfir 0,9 sem telst vera góð fylgni. Ef gögnin eru skoðuð eingöngu fyrir
tímabilið 1998 til 2010 verður vöxturinn minni og sveiflur hlutfallslega meiri. Toppurinn um
1999 stafaði af samkeppni á helstu leiðum en eftir að hún hætti hækkaði verð aftur og dró úr
farþegafjölda. Hann jókst síðan aftur í þenslunni eftir aldamótin og náði hámarki árið 2007.
Síðan þá hefur farþegum aftur fækkað. Gefur þróunin fylgni við efnahagsþróun sterklega til
kynna.
Vergar þjóðartekjur (GNI – Gross National Income) og verg þjóðarframleiðsla (GNP – Gross
National Product) þróast á sambærilegan hátt þegar til lengri tíma er litið. Tekjurnar eru
reiknaðar út frá framleiðslunni en auk þess er tekið tillit til breytinga á viðskiptakjörum. Því
má líta á framleiðsluna sem grunnstærð og hentuga til samanburðar á samgöngukerfum. Til
greina kæmi einnig að notast við tímaraðir á föstu verðlagi þannig að verðbólguáhrif hafi ekki
áhrif á tölurnar.
4

Skýrsla um könnun meðal innanlandsfarþega allra flugfélaga á árinu 1985, Hrafnhildur H. Jóhannsdóttir og
Sveinn V. Guðmundsson fyrir Flugmálastjórn Íslands, 1986.
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Verg landsframleiðsla (GDP – Gross Domestic Product) er verg þjóðarframleiðsla að
viðbættum þáttatekjum frá útlöndum. Þáttatekjur eru m.a. vaxtagreiðslur af lánum og
arðgreiðslur af hlutabréfaeign. Á Íslandi eru þáttatekjur yfirleitt neikvæð stærð þar sem meiri
vextir eru greiddir úr landinu en inn.
Útreikningar benda því sterklega til þess að verg landsframleiðsla henti fremur til þess að
tengja við innanlandsflug á meðan verga þjóðarframleiðslan gæti fremur átt við um alþjóðlegt
flug. Til greina kemur einnig að skoða kaupmátt (Purchasing Power).
Af myndum nr. 4 og 5 má ráða að fylgni sé nokkuð greinileg milli farþegafjölda og vergrar
landsframleiðslu annars vegar og vergra þjóðartekna hins vegar. Sambandið er ekki langt frá
því að vera línulegt. Rétt er að miða frekar við vergu landsframleiðsluna, enda er fylgni þar
meiri. Þó má leiða að því líkum að fleiri þættir kunni að hafa áhrif. Óútskýrðrar sveiflur eru
greinilegar á línuritunum. Tímaraðirnar eru ekki sístæðar og fylgni þarf ekki endilega að vera
merki um orsakasamband.
Vegagerðin bar saman verga landsframleiðslu og heildarakstur á tímabilinu 1975 til 2010 og
fékk mjög góða fylgni, 96%.5 Greinilegt er að efnahagur hefur mikil áhrif á samgöngur.

Mynd 4: Samband farþegafjölda í innanlandsflugi og vergrar landsframleiðslu.

5

Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar, 2. tölublað 2012, bls. 7.
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Mynd 5: Samband farþegafjölda í innanlandsflugi og vergra þjóðartekna.
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4.3.

Mikilvægi flugsamgangna fyrir landsbyggðina

Aðferðafræði
Heildarfjöldi flugvalla og skráðra lendingarstaða á landinu utan Keflavíkur er 56. Þar með eru
taldir áætlunarflugvellir fyrir innanlands- og millilandaflug, lendingarstaðir og skráðir
einkaflugvellir. Landinu var skipt upp í fjóra hluta, suður, vestur, norður og austur, og
heildarfjölda flugvalla og lendingarstaða skipt með sama hætti. Í suðri eru 26 utan
Reykjavíkur, 7 fyrir vestan, 14 fyrir norðan og 8 fyrir austan. Stuðst var við mannfjöldatölur
Hagstofunnar á árunum 1971 – 2011. Erfitt reyndist þó að fá tölur eftir þeirri skiptingu sem
notast var við þannig að minni byggðarkjarnar voru í sumum tilvikum skráðir með dreifbýli.
Því næst voru tölur núllstilltar miðað við uppgefnar tölur frá Hagstofunni.

Mynd 6: Flugvallaumdæmi: Suður-, vestur-, norður- og austurumdæmi.

6

Þróun íbúafjölda
Þróun íbúafjölda á landinu er mjög misjöfn. Á suðursvæðinu hefur orðið nokkuð stöðug
aukning frá árinu 1971 með mjög góðri fylgni (R2=0,98). Á vestursvæðinu er dæmið á hinn
veginn. Stöðug fólksfækkun hefur orðið á svæðinu frá 1980 með góðri fylgni (R2=0,82).
Góður fylgnistuðull fyrir fólksfækkun er ekki hagkvæm niðurstaða fyrir Vestfirði. Dragi ekki
úr fólksfækkun má gera ráð fyrir að eftir um 20 ár verði lítil sem engin byggð á þessu svæði.
Á Norðurlandi er íbúafjöldi nokkuð stöðugur en með hægri aukningu þó. Fylgni fyrir

6

Flugvallasvið Isavia ohf.
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Norðurland er reyndar ekki góð, eða R2=0,26, sem skýrist af mikilli fólksfjölgun á svæðinu á
árunum 1971 til 1982. Eftir það hefur fólkfjöldi á svæðinu verið nokkuð stöðugur.
Á Austurlandi fækkaði íbúum frá árinu 1990 en mjög mikil fjölgun varð á árunum 2004 til
2007 eftir að virkjun Kárahnjúka og smíði álbræðslu á Reyðarfirði hófst. Eftir 2007 var aftur
mikil fólksfækkun sem þó hefur dregið úr aftur svo að hæg íbúafjölgun helst á Austurland
þegar á heildina er litið. Fylgni fyrir Austurland er nær engin sem skýrist af umsvifum í
tengslum við stóriðjuframkvæmdir.
Þróun farþegafjölda
Hæg farþegaaukning hefur verið á Suðurlandi frá árinu 1971 með góðum fylgnistuðli
(R2=0,79). Mikil aukning varð á flugfarþegum frá árinu 1997 til 1999 en síðan varð mikil
fækkun til ársins 2002 þegar aukningar tók aftur að gæta. Þessi mikla sveifla skýrist af
umtalsverðri samkeppni í innanlandsflugi á þessum tíma. Farþegafjöldi á landinu öllu jókst
hratt og náði hámarki árið 2007 með stóriðjuframkvæmdunum. Sé eingöngu litið til
farþegafjölda áranna 1998 til 2010 sést að fækkun hefur orðið. Fylgnin er reyndar nær engin
fyrir þessi ár og skýrist af þessum tveimur miklu sveiflum á tímabilinu.
Hæg farþegaaukning hefur verið á Vesturlandi en með mjög lítilli fylgni. Skýrist það af
íbúafjölda á svæðinu. Frá árinu 1997 hefur farþegum þó fækkað. Skýrist það einnig af
fólksfækkun á svæðinu. Sé horft til farþegafjölda áranna 1998 til 2010 sést að hann er á
niðurleið (R2=0,23) þótt lítil hækkun hafi orðið á árunum 2007 og 2008. Hugsanleg skýring
gæti verið efnahagskreppan á þessum árum en fólksfækkun á þar einnig hlut að máli.
Á Norðurlandi er aukning á farþegafjölda stöðug og mikil, með góðum fylgnistuðli (R2=0,79).
Mikil aukning á flugfarþegum var frá árinu 1997 til ársins 1999 en síðan varð mikið hrap til
ársins 2002 þegar aftur tók að auka á farþegafjölda. Þessi mikla sveifla útskýrist af samkeppni
á markaðinum milli Flugfélags Íslands og Íslandsflugs. Farþegafjöldinn náði sér hratt upp og
toppar árið 2007 með tilkomu Kárahnjúkavirkjunar. Lítil lægð kemur eftir það en er nú aftur á
leiðinni upp. Ef horft er á tímabilið 1998 – 2010 sést að aukning er á ferþegafjöld fyrir
norðan. Aukningin er hæg en stöðug með mjög lágum fylgnistuðli sem skýrist af þeim
tveimur miklum sveiflum sem urðu á tímabilinu.
Á Austurlandi er nokkuð stöðug aukning á farþegafjölda með góðum fylgnistuðli (R2=0,77).
Lítil lægð varð á árunum 1999 – 2001 en það skýrir íbúafækkun á svæðinu. Frá árinu 2002
verður svo veruleg aukning á farþegafjölda til ársins 2007 með tilkomu Kárahnjúkavirkjunar.
Frá árinu 2007 hefur orðið mikil fækkun á farþegum allt til ársins 2010. Skýrist það af lokum
framkvæmda við Kárahnjúkavirkjunar og mikilli fólksfækkun á svæðinu. Ef horft er á
tímabilið 1998 – 2010 er stöðug aukning farþega með fylgnistuðli (R2=0,30). Lítil fylgni og
þessi stöðuga aukning á farþegafjölda skýrist af þeirri miklu sveiflu sem varð á
framkvæmdartíma við Kárahnjúkavirkjun.
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Mynd 7: Samanburður á hlutfalli farþega- og íbúafjölda í dreifbýli fjarri og nærri Reykjavík. Suðursvæði er án
Reykjavíkur.

Þegar horft er á landið í heild er farþegaaukning nokkuð stöðug og fylgni góð (R2=0,82).
Miklar sveiflur voru á árunum 1997 – 1999 og 2002 – 2007 sem skýrist af samkeppni í flugi
og framkvæmdum á Austurlandi. Ef horft er til áranna 1998 – 2010 sést aukning en hún er
lítil. Farþegafjöldinn stendur nánast í stað sem útskýrist af miklum sveiflum á tímabilinu.
Niðurstaða
Mikilvægi innanlandsflugs fyrir landsbyggðina er hægt að sannreyna með ýmsum hætti. Á
mynd 7 er sýnd ein leið til þess með samanburði á suðursvæði og öðrum svæðum landsins
sem líkja má við samanburð á þéttbýli og dreifbýli. Sé horft framhjá sveiflum liggur fjöldi
farþega á íbúa á milli 1,5 og 2,5 sem er 67% fjölgun sem er hægur vöxtur. Sama hlutfall fyrir
hin svæðin þrjú liggur á milli u.þ.b. 2,5 og 7,5 sem er þreföldun og vex hratt. Sveiflur eru
skiljanlega nokkrar en fylgni fyrir landsbyggðina er góð, eða 0,85. Hafa ber í huga að öll
flugumferð fer í gegnum Reykjavíkurflugvöll svo að umferð frá landsbyggðinni telst einnig til
farþegafjölda Reykjavíkurflugvallar. Líklegt er að mikilvægi flugs eftir landsvæðum teldist
enn meira fyrir landsbyggðina ef tilgangur ferðar lægi fyrir í öllum tilfellum. Þetta má túlka á
þann veg að mikilvægi innanlandsflugsins sé mun meira fyrir fólk úti á landi en á
höfuðborgarsvæðinu og að mikilvægi þess fari vaxandi.
Tenging innanlandsflugs við Keflavíkurflugvöll er til þess fallin að stuðla að farþegaaukningu
í innanlandsflugi með aukinni markaðssetningu í ferðamálum á landsbyggðinni. Til þess að
meta kosti þess er þörf á ítarlegri rannsókn á áhrifum á innanlandskerfið í heild og einstaka
flugvelli. Erlendir ferðamenn eru einungis lítil hluti farþega í innanlandsflugi. Ljóst er að ef til
á að koma veruleg aukning verður að ráðast í umtalsvert markaðsstarf þar sem byggja þyrfti á
forgöngu og framtaki heimamanna með áherslu á það sem árangursríkast getur talist á
hverjum stað. Brýnt er þó að innviðir ferðaþjónustunnar séu nógu traustir til þess að mæta
þörfum erlendra ferðamanna sem sóst er eftir og að þjónustan sé þess eðlis að þeir kjósi að
nota innanlandsflug.
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4.4.

Samsetning og venjur flugfarþega

Nokkrar skýrslur um flugmál hafa fjallað um samsetningu og ferðavenjur flugfarþega. Í
skýrslu um könnun meðal innanlandsfarþega allra flugfélaga á árinu 1985 kom fram að
karlmenn voru helmingi fleiri en konur meðal flugfarþega í innanlandsflugi. Þar kemur einnig
fram að flestir flugfarþegar voru á aldrinum 30 – 39 ára (29%) en 60 ára farþegar og eldri
voru fæstir.
Tafla 4: Ferðatilgangur mismunandi starfshópa í prósentum.

Hlutfall spurðra:
Af heild:
25,5%
12.5%
28.0%
7,5%
7,7%
9,7%
7,4%
1,7%

Ferðatilgangur:
Viðskipti
Vinna
Heimsóknir
Orlof
Íþróttir
Félagsmál
Læknisþjónusta
Skóli
Samtals

Almennt
starfsfólk
15,9

28,3
5,3
34,4
10,6
5,8
9,2
6,3
0,1
100

Faglært
verkafólk/
verkstjórn
14,3

33,6
25,3
17,7
7,0
4,8
6,8
4,8
100

Nemar
14,3

2,4
7,5
36,8
4,3
23,2
7,3
8,3
10,2
100

Leiðandi
millihópar
14,1

Ófaglært
verkafólk
12,4

62,1
6,8
8,7
2,7
4,4
13,4
1,9

13,2
24,3
30,9
12,0
5,4
2,5
11,4
0,3
100

100

Menntamillihópar
11,3

22,0
18,3
21,0
6,1
10,2
18,3
3,7
0,4
100

Húsmæður
10,0

2,3
1,9
56,9
13,0
1,5
6,0
18,4
100

Ástæður fyrir vali flugs (merkja mátti við fleiri en einn svarmöguleika):
Tímasparnaður
Þægindi
Öryggi
Annað
Ódýr ferðamáti
Frelsi

73,7%
33,4%
9,3%
4,4%
2,7%
1,9%

Tímasparnaður og þægindi vega þyngst við val á flugi sem hentugasta ferðamátanum.7
Könnunar á ferðum fólks út fyrir sitt búsetusvæði veturinn 2004 – 2005 sýndi að



3,3% ferðast með flugi að sumri en 6,8% að vetri (erlendir ferðamenn ekki meðtaldir). Mikil
aukning er á notkun flugs á veturna til og frá landsbyggðakjörnum, þ.e. 15% ferða að vetri á
móti 6% yfir sumartímann.
Um 53% svarenda sögðust ekki nota innanlandsflug að jafnaði. Meðalfjöldi ferða á ári með
innanlandsflugi eru tvær. Íbúar landsbyggðakjarna fara að jafnaði 4,2 ferðir og íbúar
höfuðborgarsvæðis 1,2. Flestir töldu sig nota flugið álíka mikið á árunum 2004 – 2005 og 3 –
5 árum fyrr.

7

Skýrsla um könnun meðal innanlandsfarþega allra flugfélaga á árinu 1985, Hrafnhildur H. Jóhannsdóttir og
Sveinn V. Guðmundsson fyrir Flugmálastjórn Íslands, 1986.
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Tæp 48% allra svarenda töldu að þeir myndu nota innanlandsflug minna ef flugstarfsemin í
Reykjavík yrði flutt til Keflavíkur. Tæp 51 % töldu að notkunin yrði svipuð og 1,3% reiknuðu
með aukinni notkun. Um 71% íbúa landsbyggðakjarna töldu að þeir myndu nota
innanlandsflug minna og um þriðjungur íbúa höfuðborgarsvæðis og jaðarbyggðar þess. Um
36% íbúða landsbyggðarinnar notaði innanlandsflug á leið í flug til útlanda.8

Könnun meðal farþega í innanlandsflugi vorið 2006 sýndi að hlutfallslega flestir flugfarþega
voru karlmenn á miðjum aldri (35 – 50 ára) sem flugu til Reykjavíkur vegna vinnu eða
viðskipta og var tæplega helmingur ferða þeirra greiddur af fyrirtækjum og opinberum
aðilum. Flugfarþegar völdu flugið fyrst og fremst vegna tímasparnaðar og flugu að meðaltali
7 – 9 sinnum til Reykjavíkur á ári. Meðalfjöldi allra ferða til Reykjavíkur (allir ferðamátar)
var um 15 ferðir á ári. Um 80% flugfarþega dvöldu í 2 – 3 daga í höfuðborginni, þar af 40% í
einn dag. Um 30% svarenda ætluðu að leigja sér bíl í borginni. Um 54% allra svarenda
sögðust myndu reka aðalerindi sitt í miðborginni, þ.e. vestan Kringlumýrarbrautar.9
Hlutfallslegur samdráttur hefur orðið í notkun erlendra ferðamanna á innanlandsflugi á síðustu
árum. Um 12% notuðu innanlandsflug árið 1997 en 7% árið 2004. Samkvæmt
þjónustukönnunum Flugfélags Íslands voru útlendingar um 25% flugfarþega í júlí 2005 og
10% í febrúar 2006. Varðandi þróun innanlandsflugs almennt næstu árin skiptir miklu máli
hver þróunin verður með flug erlendra ferðamanna. Ef spár um tvöföldun erlendra
ferðamanna eftir 10 til 15 ár ganga eftir og svipað hlutfall nýtir sér innanlandsflug, gætu allt
að 40 þúsund erlendir ferðamenn nýtt sér innanlandsflug eftir um áratug.10
Um þriðjungs aukning varð á notkun innanlandsflugs frá 2004 til 2007. Íbúar í
landsbyggðakjörnum flugu þá að meðaltali um 5 sinnum á ári og íbúar höfuðborgarsvæðis 1,3
sinnum. Mikill meirihluti flugferða í innanlandsflugi á upphaf eða endi á
Reykjavíkurflugvelli. Rúm 62% íbúa höfuðborgarsvæðis sögðust að jafnaði aldrei nota
innanlandsflug en aðeins 17% íbúa landsbyggðakjarna. Um 11% flugfarþega af
landsbyggðinni sögðu aðalerindi í síðasta flugi hafa verið að fara það að ná flugi til útlanda,
fjórðungur vegna vinnu og rúm 40% að þeir væru á leið frí eða að heimsækja ættingja. Um
10% sögðu aðalerindið vera að heimsækja lækni, fara á fund, ráðstefnu eða íþróttaviðburð og
önnur 10% voru að reka ýmiskonar erindi.11
Ferðum út fyrir sveitarfélag eða búsetusvæði fækkaði um 27% frá desember 2008 til
febrúarloka 2009 borið saman við sama tíma ári fyrr og fækkaði ferðum úr 15 í 11 að
meðaltali. Ferðum til höfuðborgarsvæðisins á þessum tíma hefur ekki fækkað jafn mikið, eða
úr 12 í 11 ferðir að meðaltali. Á þriggja mánaða tímabili, desember til febrúar, fækkaði
flugferðum innanlands lítillega, úr 0,7 í 0,6 að meðaltali, aðallega vegna færri ferða frá

8

Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins og helstu þéttbýlisstaða II, könnun á vetrarferðum, desember 2004 til febrúar
2005, Bjarni Reynarsson, ágúst 2005.
9
Könnun meðal farþega í innanlandsflugi mars – apríl 2006, unnið fyrir samgönguráð. Kostað af Vegagerðinni
og Flugmálastjórn, hluti af verkefninu: Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins og stærstu þéttbýlisstaða, Bjarni
Reynarsson, september 2006.
10
Erlendir ferðamenn á Íslandi, Þróun á ferðavenjum og áhrif á samgöngukerfi, hluti af verkefninu: Áhrifasvið
höfuðborgarsvæðisins og helstu þéttbýlisstaða, unnið fyrir samgönguráð, Bjarni Reynarsson, júní 2006.
11
Ferðavenjur sumarið 2007, Bjarni Reynarsson, janúar 2008.
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höfuðborgarsvæðinu. Meðalfjöldi flugferða til útlanda seinni hluta árs, ágúst til desember,
minnkaði úr 1,1 ferðum 2007 í 0,7 ferðir árið 2008.12
Eftirtaldar meginniðurstöður koma fram í þjónustukönnun Gallups fyrir Flugfélag Íslands frá
árinu 2010.
Tafla 5: Megintilgangur ferðar samkvæmt þjónustukönnun Flugfélags Íslands árið 2010. 13
Fjöldi

Viðskipti
Heimsókn til fjölskyldu/vina
Frí
Íþróttaferð
Læknisþjónusta
Ráðstefna/sýning
Nám
Menning
Komast í millilandaflug
Annað
Fjöldi svara
Tóku afstöðu
Tóku ekki afstöðu
Fjöldi svarenda

373
248
205
107
69
53
42
39
26
153
1315
1315
13
1328

Hlutfall %

28,4
18,9
15,6
8,1
5,2
4,0
3,2
3,0
2,0
11,6
100,0
99,0
1,0

Vikmörk %

2,4
2,1
2,0
1,5
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
1,7

Niðurstöður annarra heimilda sem skoðaðar voru ber að sama brunni. Innanlandsflugið er
einkum notað af fólki á landsbyggðinni til að sinna erindum í höfuðborginni. Notkun flugsins
eykst ef ferðin á að vera stutt. Farþegar nota að jafnaði ekki innanlandsflugið í tengslum við
millilandaflug. Notkun erlendra ferðamanna er lítil en þar má finna ákveðna vaxtarmöguleika.

4.5.

Áhrif farmiðaverðs

Flugrekendur í innanlandsflugi hafa m.a. kennt aukinni gjaldtöku á flugvöllum um þann
samdrátt í farþegafjölda sem orðið hefur á yfirstandandi ári. Skoðun þeirra er sú að meiri
gjaldtaka muni draga enn frekar úr farþegafjölda sem bregðast verði við með umtalsverðri
fækkun flugferða eða heilla flugleiða. Þannig verði til einskonar vítahringur og staða flugvalla
í innanlandskerfinu mjög viðkvæm. Fleiri atriði eru einnig mikilvæg í þessu samhengi, t.d.
síaukinn kostnaður við eldsneyti og önnur erlend aðföng.
Reynt er að halda rekstrinum gangandi með fyllsta öryggi en lágmarks tilkostnaði. Sá mikli
niðurskurðar sem orðið hefur á framlagi ríkisins til flugvalla hefur leitt til frestunar á viðhaldi
og endurnýjunarverkefnum svo komið er að þolmörkum. Ef halda á núverandi
áætlunarflugvöllum opnum er nauðsynlegt að fjárveitingar til rekstursins verði auknar fremur
en að dregið sé úr þeim líkt og gert hefur verið, enda er ljóst að enn frekari hækkun

12

Ferðavenjur veturinn 2008 – 2009 – ,,Kreppukönnun“, Land-ráð sf. fyrir samgönguyfirvöld í maí 2009, Bjarni
Reynarsson.
13
Árni Gunnarsson, tölvupóstur til Haraldar Sigþórssonar, 10. mars 2011.
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notendagjalda mun draga úr notkun innanlandsflugsins og tekjum af því ef skoðun
flugrekstraraðila er rétt.
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4.6.

Samanburður við járnbrautir og strætó

Nefnd umhverfisráðherra um svæðisskipulag Vatnsmýrar sem starfaði á árunum 2002 – 2003
benti á að innanlandsflugið á Íslandi þjóni í reynd svipaðri grundvallarsamgönguþörf og
járnbrautir gera í öðrum Evrópuríkjum en lagning járnbrauta á Íslandi sé talin afar óhagkvæm.
Í því sambandi mætti hafa í huga, að svo til allt það fjármagn sem Evrópusambandið veitir
árlega til beinna samgöngustyrkja rennur til reksturs járnbrauta.
Þá segir að Reykjavíkurflugvöllur gegni því svipuðu hlutverki í almenningssamgöngum og
aðaljárnbrautarstöðvar í höfuðborgum ríkjanna á meginlandi Evrópu. Slíkar stöðvar séu án
undantekninga staðsettar í eða við borgarmiðju og taki þar eðlilega upp verulegt landrými,
ekki aðeins fyrir stöðina sjálfa heldur einnig fyrir tilheyrandi þjónustu, t.d. viðhaldsstöðvar og
nauðsynleg svæði fyrir lestakerfin.14
Með tilliti til markmiða samgönguáætlunar var ákveðið að bera saman innanlandsflug frá
Reykjavíkurflugvelli og strætó og járnbrautir eftir því sem við væri komið. Litið var til
Danmerkur og Noregs sem eru þau lönd sem aðstæður hér á landi eru gjarnan bornar saman
við.
Tafla 6: Heildarvegalengd og fjöldi fluga á áætlunarflugvöllum 2007 - 2011. 15
2007

Flognir
km
Flug

2008

2009

2010

4.232.711

4.034.642

3.353.654

3.249.316

19.846

19.458

16.264

13.462

2011

4.002.146
15.448

Farþegar í innanlandsfluginu árið 2010 voru tæplega 800 þúsund en fóru yfir eina milljón árið
2007 og þá námu vöru- og póstflutningar rúmlega 2 þúsund tonnum. Vegalengdin, sem flogin
var í áætlunarflugi árlega var alls 3.249.316 km árið 2010 og er það líklega lággildi.
Samsvarandi tala fyrir árið 2007 var 4.232.711 km. Til samanburðar óku strætisvagnar Strætó
BS um 6.844.000 km á ári með um 8.100.000 farþega.
Athyglisvert er að bera saman hlutfall af heildartekjum sem farþegar standa undir. Hlutfallið
hjá Strætó var áður einungis 17 – 18% en er nú komið í tæp 25%. Að sögn fulltrúa Strætó er
stefnt að hlutfallið verði 40% í framtíðinni.16 Aukning á hlutfalli farþegagjalda af
rekstrarkostnaði ætti því að vera sjálfsagt markmið eftir því sem því verður við komið. Til
samanburðar stóðu greiðslur flugvallanotenda árið 2011 undir 24% af heildarrekstrarkostnaði
flugvallakerfisins.
Ríkisstyrkir til ferjusiglinga námu samtals 737 milljónum króna árið 2009 en 347 milljónum
til áætlunarflugs en kostnaður vegna einstakra farþega er þó talsvert hærri í flugi en

14

Nefnd umhverfisráðherra 2002/2003 um svæðisskipulag Vatnsmýrar: „Svæðisþörf Reykjavíkurflugvallar.“
Tölur yfir gjaldskylt flug úr flugupplýsingakerfi Isavia.
16
Einar Kristjánsson, sviðsstjóri skipulags- og þróunarsviðs Strætó, 9. september 2011.
15
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ferjusiglingum, m.a. sökum mun færri flugfarþega. Mikilvægt er þó að við samanburð af
þessu tagi séu settir fram sambærilegir hluti, t.d. hlutfall af heildartekjum sem farþegar standa
undir af heildarkostnaði flugfélaga og strætó fremur en samanburður við flugvallarnotkun
nema kostnaður við vegakerfi strætó og ferjuhafnir komi líka til.17
Samanburður strætisvagnakerfis höfuðborgarsvæðisins við nokkrar borgir í Danmörku sem
fram kemur í töflu 7 er einnig fróðlegur:
Tafla 7: Samanburður á samflutningum á höfuðborgarsvæðinu og í nokkrum dönskum borgum árið 2011. 18
Tafla 7a: Íbúafjöldi, stærð og íbúafjöldi á ferkílómetra.
Höfuðborgarsvæðið

Óðinsvé

Álaborg

Esbjerg

202.131

301.956

190.245

199.188

115.184

95.318

539.542

Stærð í km2

773

469

304

1.144

753

746

88

Íbúar á km2

261

663

625

174

153

128

6.131

Óðinsvé

Álaborg

Esbjerg

Randers

15.506

17.040

11.630

9.116

Óðinsvé

Álaborg

Esbjerg

Randers

Íbúafjöldi, 1. jan. 2011

Randers

Kaupmannahöfn

Árósar

Tafla 7b – Nettókostnaður vegna strætisvagnakostnaðar 2011.
Höfuðborgarsvæðið
Kr. á hvern íbúa

12.416

Árósar
16.444

Kaupmannahöfn
15.634

Tafla 7c – Gjaldskrá strætisvagna 1. febrúar 2011.
Höfuðborgarsvæðið
30 daga fullorðinskort

Árósar

Kaupmannahöfn

6.400

7.349

7.540

7.199

6.710

7.349

6.816

Verð á miða á
farmiðaspjaldi

273

256

341

251

224

256

298

Staðgreiðslugjald,
fullorðinn

350

426

447

383

405

426

511

17
18

Innanríkisráðuneytið: Almenningssamgöngur - Fundir með svæðasamtökum sveitarfélaga (maí 2010).
Einar Kristjánsson, sviðsstjóri skipulags- og þróunarsviðs Strætó, fyrirlestur í HR september 2011.
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Tafla 7d – Strætisvagnar – ýmsar hagtölur 2011.
Höfuðborgarsvæðið

Árósar

Óðinsvé

Álaborg

Esbjerg

Randers

Kaupmannahöfn

Aksturstími á íbúa

1,4

1,8

1,1

1,8

1,2

0,9

2,5

Ferðir á hvern
aksturstíma

31

70

38

41

30

43

75

Nettókostnaður á hverja
ferð í ISK

283,0

136,3

360,0

230,0

311,0

227,9

80,9

Nettókostnaður fyrir
hvern aksturstíma, ISK

8.803

9.010

13.717

9.479

9.457

9.777

6.134

24,2

51,0

32,4

42,6

33,5

36,3

56,2

Fargjaldatekjur %

Í Noregi eru lestarsamgöngur takmarkaðar og í engri samkeppni við áætlunarflug.
Farþegaflutningar með bifreiðum eru einnig annmörkum háðir í vogskornu og fjöllóttu landi
en unnið er að gerð greiðrar leiðar með ströndinni frá Suður-Noregi til Þrándheims með
áherslu á jarðgangnagerð undir firði og í gegnum fjöll. Víðast hvar í Norður-Noregi,
sérstaklega Finnmörku, er eini mögulegi ferðamátinn í lofti eða á sjó. Heildarfarþegafjöldi í
innanlandsflugi í Noregi var um 24 milljónir árið 2011. Farþegafjöldi á smæstu
áætlunarflugvöllunum á landsbyggðinni er á bilinu 2.000 – 150.000 og nemur árleg aukning
um 2%. Farþegaaukning í innanlandsflugi helst m.a. í hendur við samþjöppun í
heilbrigðiskerfinu en víða er stór hluti farþega á ferð vegna læknisþjónustu. Kerfið er
greinaskipt og beint flug til Osló frá öllum greinunum og fjölmörgum einstökum flugvöllum
að auki. Segja má að 98% íbúa landsbyggðarinnar geti flogið til Osló að morgni og heim aftur
að kvöldi. Ríkissjóður Noregs ver um 600 milljónum norskra króna á ári til niðurgreiðslu á
fjölmörgum flugleiðum og ná stærstu samningarnir til flugleiða með allt að 100.000 farþega
árlega.19
Slysfarir í flugsamgöngum eru mjög fátíðar og fer fækkandi. Á síðastliðnum tíu árum varð
einungis eitt banaslys í loftförum skráðum hér á landi en á tíu ára tímabili þar á undan fórust
17 manns í tíu flugslysum.20 Gríðarlegur árangur hefur því náðst til fækkunar á banaslysum í
flugi. Til samanburðar urðu 488 slys með meiðslum og 8 banaslys á þjóðvegakerfinu einu árið
2011. (Vegakerfið er um 9.800 km að lengd og tæplega tveir milljarðar km eru eknir þar
árlega samanborið við fjórar milljónir km í áætlunarflugi innanlands og 168 milljónir km í
íslenska flugstjórnarkerfinu öllu.) Af þessu sést að slysahætta er mun meiri í akstri en í flugi
en fækkun slysa í akstri er auk þess mjög hæg.

19

http://www.avinor.no/ og Egil Ulvin Olsen, Chief of Administration and Commercial Operations, Regional
and Local Airports Division hjá AVINOR í Noregi, kynning á flugvallakerfi Noregs fyrir yfirstjórn Isavia 19.
september 2012.
20
Samgönguáætlun 2011 – 2022.
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Nokkur atriði varðandi framtíð Reykjavíkurflugvallar

Reykjavíkurflugvöllur er miðstöð innanlandsflugs ásamt kennslu- og æfingarflugi en skoðanir
hafa löngum verið skiptar um framtíð flugvallarins. Safnað var saman helstu niðurstöðum úr
athugunum sem gerðar hafa verið á framtíð flugvallarins og leitast við að meta áhrif þess á
flugsamgöngur og æfinga- og kennsluflug ef hann yrði lagður niður.

5.1.

Önnur flugvallarstæði

Umfangsmiklar kannanir hafa á undanförnum árum og áratugum verið gerðar á kostum þess
að flytja innanlandsflug og annað flug frá Reykjavík á nýjan flugvöll sem gerður yrði í
nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Helstu staðir sem skoðaðir hafa verið í þessu skyni eru:
Hólmsheiði
Löngusker
Bessastaðanes
Afstapahraun
Sandskeið
Skýrsla um framtíðarflugvallarstæði í Reykjavík sem unnin var af vinnuhópi og Hönnun hf.
fyrir Samgönguráðuneytið og framkvæmdasvið og skipulags- og byggingarsvið
Reykjavíkurborgar árið 2006 tók mið af fjórum gerðum flugvalla:





I
II
III
IV

Alhliða innanlandsflugvöllur
Lágmarks innanlandsflugvöllur
Einka- og kennsluflugvöllur
Flugvöllur fyrir snertilendingar

Að loknu yfirlitsmati voru valdir tveir staðir sem rúmað gætu valkost I og einn sem einungis
leyfði valkost II. Tveir staðir voru valdir til að meta hagkvæmni þess að skilja að einkaflug og
kennsluflug frá öðru flugi og einn staður var valinn eingöngu fyrir snertilendingar.
Frumhönnun og kostnaðaráætlun var gerð fyrir eftirtaldar staðsetningar og valkosti:






Bessastaðanes II
Löngusker I og II
Hólmsheiði I, II og III
Afstapahraun III
Sandskeið
IV

Kostnaðaráætlun á verðlagi ársins 2007:
Valkostur I – Alhliða innanlandsflugvöllur
Löngusker
19.700 m.kr.
Hólmsheiði 11.400 m.kr.
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Valkostur II var talinn setja flugi svo þröngar skorður að hann dygði ekki sem lausn og var
því felldur út.
Valkostur III – Sérstakur flugvöllur fyrir einka- og kennsluflug
Afstapahraun 1.600 m.kr.
Valkostur IV – Flugvöllur fyrir snertilendingar
Sandskeiði
20 m.kr.
Niðurstaða vinnuhópsins var sú að taka bæri bæði Löngusker og Hólmsheiði til frekari
skoðunar og útreiknings í hagrænni úttekt.21
Í áðurnefndri úttekt Samgöngunefndar samgönguráðuneytis og Reykjavíkurborgar á
framtíðarstaðsetningu Reykjavíkurflugvallar árið 2007 var komist að þeirri niðurstöðu að
hagkvæmast væri að byggja upp innanlandsflugvöll á Hólmsheiði.22 Annar hagkvæmasti
kosturinn væri að sameina innanlandsflugvöll fyrir höfuðborgarsvæðið millilandaflugvellinum
í Keflavík. Þriðji hagkvæmasti kosturinn væri að byggja innanlandsflugvöll á landfyllingu á
Lönguskerjum. Þessir kostir væru allir þjóðhagslega hagkvæmir í samanburði við
grunnkostinn sem stafar fyrst of fremst af aksturs- og tímasparnaði sem fengist með
uppbyggingu íbúðar- og atvinnuhúsnæðis í Vatnsmýrinni auk minni kostnaðar vegna
hljóðmengunar frá flugvellinum. Aðrir mikilvægir þættir voru taldir fækkun umferðarslysa og
minnkuð mengun frá bifreiðaumferð á höfuðborgarsvæðinu.
Viðbótarkostnaður við að stækka flugvöll fyrir einkaflug sunnan Hafnarfjarðar í
innanlandsflugvöll var talinn vera samsvarandi kostnaði við að flytja innanlandsflugið til
Keflavíkur. Flugmálastjórn Íslands taldi ekki fýsilegt að flytja innanlandsflugvöll á nýjan
flugvöll sunnan Hafnarfjarðar vegna óhagstæðs veðurfars og nálægðar við
Keflavíkurflugvöll.23 Flugvöllur í Afstapahrauni kæmi þó vel til greina fyrir kennsluflug.24
Í hagrænni úttekt á sex valkostum fyrir framtíðarstaðsetningu Reykjavíkurflugvallar sem
unnin var af ParX viðskiptaráðgjöf IBM fyrir samráðsnefnd samgönguráðuneytis og
Reykjavíkurborgar árið 2007 var komist að þeirri niðurstöðu að breytingar á legu flugbrauta
Reykjavíkurflugvallar væru ekki eins hagkvæmar og flutningur flugstarfseminnar. Breytingar
á flugvellinum sem ekki leiði til möguleika á uppbyggingu í Vatnsmýri væru óhagkvæmar
enda enginn ábati umfram grunnkost. Í hermun á kostnaðar- og ábatalíkani var munur á milli
Hólmsheiðar og Keflavíkur næmastur fyrir breytingum á áætlunum um árlega farþegafjölgun í
innanlandsflugi um Reykjavíkurflugvöll og breytingum á ávöxtunarkröfu. Óvissa um veðurfar
á Hólmsheiði og opnunartíma flugvallar þar hefði einnig áhrif á röð valkosta.25
21

Framtíðarflugvallarstæði í Reykjavík, unnið af vinnuhópi og Hönnun hf. fyrir samgönguráðuneyti og
framkvæmdasvið og skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkurborgar, september 2006.
22
Reykjavíkurflugvöllur, Úttekt á framtíðarstaðsetningu, Samráðsnefnd samgönguráðuneytis og
Reykjavíkurborgar – „Helgaskýrslan“, apríl 2007.
23
Greinargerð um flugvallarhugmyndir á höfuðborgarsvæðinu, Samvinnunefnd um svæðisskipulag fyrir
höfuðborgarsvæðið, janúar 2001.
24
Reykjavíkurflugvöllur, Úttekt á framtíðarstaðsetningu, Samráðsnefnd samgönguráðuneytis og
Reykjavíkurborgar – „Helgaskýrslan“, apríl 2007.
25
Hagræn úttekt á sex valkostum fyrir framtíðarstaðsetningu Reykjavíkurflugvallar, Kostnaðar og ábatagreining,
unnin af ParX, viðskiptaráðgjöf IBM fyrir Samráðsnefnd samgönguráðuneytis og Reykjavíkurborgar, mars 2007.
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Þótt Reykjavíkurflugvöllur sé í næsta nágrenni við miðborgina er aðflug að þremur
flugbrautarendum hans að mestu leyti yfir sjó og veldur því tiltölulega lítilli hávaðamengun.
Í hugmyndum að nýjum flugvelli á Hólmsheiði, sem liggur í 440 feta hæð yfir
meðalsjávarmáli, er gert ráð fyrir 1.800 m langri blindflugsaðalflugbraut með stefnu í
austur/vestur. Styttri flugbraut með norður/suður- stefnuna verður eingöngu hægt að nota í
sjónflugi vegna nálægðar við fjallendi. Lægstu hæðir fyrir blindaðflug yrðu á bilinu 640 fet úr
austri og 840 fet úr vestri samanborið við aðeins 235 fet fyrir blindaðflug að núverandi
Reykjavíkurflugvelli.
Mest notuðu aðflugs- og brottflugsferlarnir vestan við hugsanlegan Hólmsheiðarflugvöll
myndu liggja því sem næst eftir höfuðborginni endilangri og í reynd að mestu samsíða
Miklubraut. Svonefndur ytri markviti sem er hluti blindlendingarkerfisins (ILS) yrði staðsettur
um 7,2 km vestur af flugvellinum, þ.e. nálægt ósum Elliðaáa, og frumaðflugsferlar flugvéla
yrðu því þar fyrir vestan og beint yfir íbúðabyggð í Reykjavík.26 Staðsetning nýs flugvallar á
Hólmsheiði myndi því skapa aukið flug yfir íbúðahverfi.
Veðurstofa Íslands hefur stundað athuganir á veðurfari á Hólmsheiði frá ársbyrjun 2006 og
birt niðurstöður fyrir fjögurra ára tímabili til nóvemberloka 2009.
Þar kemur fram að veðurstöðin á Hólmsheiði liggi um 120 m hærra en Reykjavíkurflugvöllur
og meðalhiti sé því 1,1°C lægri á heiðinni. Hitastig hafið mælst þar mun oftar við eða undir
frostmarki en á mælum Veðurstofunnar í Reykjavík sem eru í 54 m hæð um 1 km austan við
Reykjavíkurflugvöll. Rakastig lofts er einnig hærra á heiðinni og bendi það til aukinnar tíðni
súldar og þoku. Meðalvindhraði er einnig 1,1 m/s hærri og mesta vindhviða 7 m/s hvassari en
í Reykjavík. Þá geti nálægðin við Úlfarsfell, Hádegisfell og Grímmannsfell undir ákveðnum
kringumstæðum skapað ókyrrð í neðri loftlögum á svæðinu. Miðað við fyrirhugaða legu
flugbrauta gæti hliðarvindur einnig orðið vandamál. Einnig segir að líklega væri þó hægt að
breyta legu flugbrauta eitthvað en frekari mælinga sé þörf ef meta eigi þennan þátt. Úrkoma
mældist 100 mm meiri en í Reykjavík en árstíðasveifla var svipuð. Tíðni lélegs skyggnis og
lágrar skýjahulu er hærri á Hólmsheiði en á Reykjavíkurflugvelli og mat á nothæfisstuðli fyrir
hugsanlegt flugvallarstæði lægra en sambærilegt mat fyrir Reykjavíkurflugvöll. 27
Að öllu samanlögðu virðist miðstöð innanlandsflugs á Hólmsheiði vart koma til greina vegna
veðurfræðilegra aðstæðna. Isavia ráðgerir að gera könnun á ókyrrð á aðflugssvæðum við
Hólmsheiði á komandi hausti og munu niðurstöður birtar í næstu útgáfu þessarar skýrslu.
Ákvörðun um staðsetningu nýs flugvallar mun valda talsverðum umhverfisáhrifum, hver sem
niðurstaðan verður. Áhrifin snúa fyrst og fremst að samfélagslegum þáttum s.s. samgöngum,
ferðatíma til höfuðborgarsvæðisins, loftmengun, hávaða og landgæðum.28 Löngusker eru
sérstaklega viðkvæmur kostur að þessu leyti.29

26

Leifur Magnússon verkfræðingur.
Veðurstofa Íslands: Veðurmælingar á Hólmsheiði 11. janúar 2006 - 31. október 2009, skýrsla VÍ 2009-016.
28
Umhverfismat samgönguáætlunar 2007 – 2018, Umhverfisskýrsla, VSÓ ráðgjöf, janúar 2007.
29
Reykjavíkurflugvöllur, Úttekt á framtíðarstaðsetningu, Samráðsnefnd samgönguráðuneytis og
Reykjavíkurborgar – „Helgaskýrslan“, apríl 2007.
27

39

Isavia: Innanlandsflugvellir – umferð, rekstur og sviðsmyndir framtíðar

2012

Að ofangreindu verður ekki séð með óyggjandi hætti hvaða flugvallarstæði kæmu til greina
fyrir nýjan innanlandsflugvöll í stað Reykjavíkurflugvallar. Verulegir gallar eru á öllum
valkostum sem skoðaðir hafa verið. Löngusker eru dýr kostur og Hólmsheiðin liggur hátt yfir
sjávarmáli með tilheyrandi hálku- og snjóavandamálum. Hólmsheiði kom eitt sinn til greina
sem framtíðarbyggingarland fyrir Reykvíkinga en hætt var við þau áform, m.a. vegna hæðar
yfir sjávarmáli og veðurfarsaðstæðna eins og sjá má af aðalskipulagi Reykjavíkur þegar borin
eru saman mismunandi tímabil. Þá hentar Afstapahraun ekki vel, m.a. af flugtæknilegum
orsökum, nema fyrir æfinga- og kennsluflug. Sandskeið er einungis talið henta fyrir
snertilendingar og er á vatnsverndarsvæði og byggð er of nálægt á Bessastaðanesi. Loks hefur
verðmæti landsins undir Reykjavíkurflugvelli minnkað mikið í kjölfar hrunsins árið 2008.

40

Isavia: Innanlandsflugvellir – umferð, rekstur og sviðsmyndir framtíðar

5.2.

2012

Breytingar á Reykjavíkurflugvelli

Áðurgreindar kannanir á framtíðarskipan Reykjavíkurflugvallar fjalla einnig ítarlega um
breytingar sem kynnu að vera gerðar á núverandi flugvallarstæði. Veigamikil niðurstaða er að
vel megi starfrækja flugvöll í Vatnsmýrinni með tveimur flugbrautum, en sé þeim fækkað í
eina fellur nýting hans langt niður fyrir ásættanleg mörk vegna mikils og breytilegs
vindafars.30 Hliðarvindur yfir ákveðnum mörkum er ákvarðandi. Þessi niðurstaða kemur
einnig skýrt fram í tveimur sérunnum skýrslum um þetta efni.31
Núverandi meginflugbraut Reykjavíkurflugvallar er rétt nógu löng til þess að flugvöllurinn
nýtist sem varaflugvöllur fyrir flugvélar Icelandair sem gerðar eru út frá Keflavík en ríkjandi
veðurfar og aðrir þættir takmarka notkunina að öðru leyti. Félagið notaði flugvöllinn sem
varaflugvöll í 40% tilvika á fyrstu 10 mánuðum ársins 2011. Stytting flugbrautarinnar myndi
binda alveg enda á notkun flugvallarins sem varaflugvallar fyrir Keflavíkurflugvöll. Áætlaður
kostnaður fyrir Icelandair af þessum sökum er um 37 milljónir króna á ári.32
Þyrlur henta ekki til sjúkraflutninga á lengri leiðum af landsbyggðinni, m.a. vegna takmarkaðs
flughraða og hæfni til að fljúga í ísingu eins og algengt er. Því fer sjúkraflug oftast fram með
flugvélum sem þurfa venjulega flugbraut til flugtaks og lendingar.
Þrátt fyrir að litlum þotum hafi fjölgað verulega í margvíslegum verkefnum víða um heim er
þess ekki að vænta að þær henti til þeirrar flugstarfsemi sem stunduð er á
Reykjavíkurflugvelli.
Á hinn bóginn gæti flugvöllurinn vel nýst fyrir flugvélar sem þurfa sérstaklega stuttar
flugbrautir (STOL) í náinni framtíð í innanlandsflugi. Meginflugbrautin þyrfti þá ekki að vera
nema um 1.200 m löng en það nægir ekki fyrir fullhlaðnar stórar skrúfuþotur á borð við
Bombardier Q-400, hvað þá millilandaþotur Icelandair.33
Af fyrirliggjandi heimildum verður að telja ógerlegt að komast af með eina flugbraut á
Reykjavíkurflugvelli ef halda á þar uppi áætlunarflugi. Til greina kæmi að lengja austurvestur flugbrautina til vesturs út í sjó og leggja Suðurgötu eða Njarðargötu í göng undir hana.
Þannig mætti auka flugumferð um þá braut og minnka að sama skapi umferð um norður-suður
flugbrautina. Austur-vestur flugbrautin kæmi þó aldrei alveg í stað norður- suður brautarinnar,
t.d. vegna hlutverks flugvallarins sem varaflugvallar í millilandaflugi til Keflavíkur.

30

Reykjavíkurflugvöllur, Úttekt á framtíðarstaðsetningu, Samráðsnefnd samgönguráðuneytis og
Reykjavíkurborgar – „Helgaskýrslan“, apríl 2007.
31
Um nýtingarhlutfall brauta á Reykjavíkurflugvelli, Dr. Guðmundur R. Jónsson og Dr. Páll Valdimarsson,
Verkfræðideild Háskóla Íslands, unnið fyrir Orkuveitu Reykjavíkur í feb. 2000; Mat á nothæfisstuðli fyrir
Reykjavíkurflugvöll, Verkfræðistofan Línuhönnun hf. fyrir Samvinnunefnd um svæðisskipulag
höfuðborgarsvæðisins, nóv. 2000.
32
Hilmar Baldursson, Icelandair, tölvupóstur til Ingunnar Ólafsdóttur, Isavia, 1. nóvember 2011.
33
Flight Technical Assessment of Reykjavik Airport, Flugtæknileg úttekt á þremur kostum við breytta legu
flugbrauta Reykjavíkurflugvallar. National Aerospace Laboratory NLR fyrir Reykjavik Airport Consultative
Committee, 2006.
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Varaflugvöllur fyrir Keflavíkurflugvöll og fyrir innanlandsflug

Flugrekstrarreglur kveða á um að skylt sé að skrá einn eða fleiri varaflugvelli sem nota megi
ef áfangaflugvöllur lokast skyndilega. Flugvélar af gerðunum Boeing B737 og B757 þjóna
langstærstum hluta farþegaflugs til og frá landinu og geta notast við þrjá varaflugvelli
hérlendis, Reykjavík, Akureyri og Egilsstaði. Úttektarhópur samgönguráðherra og
borgarstjóra um Reykjavíkurflugvöll komst að þeirri niðurstöðu árið 2005 að
hámarkshagkvæmni í þessu skyni náist með notkun Reykjavíkurflugvallar, fyrst og fremst á
tímabili sumaráætlunar þegar flugstarfsemi er í hámarki. Sé Reykjavíkurflugvöllur ekki
tiltækur sem varaflugvöllur þurfi B757 þotur að bera aukalega 1,7 tonn af eldsneyti fyrir
hugsanlegt flug til Akureyrar eða Egilsstaða. Ef enginn varaflugvöllur er tiltækur á Íslandi
þurfi þær að bera 6,7 tonn af eldsneyti aukalega fyrir hugsanlegt flug til Glasgow sem er næsti
varaflugvöllur erlendis og í rúmlega tveggja klukkustunda fjarlægð. Flutningur á svo miklu
viðbótareldsneyti skerðir til muna hugsanlega arðhleðslu og kostar eldsneyti.
Samkvæmt sérstakri skráningu Icelandair árið 2003 gat B757 flugfloti félagsins alfarið skráð
íslenska varaflugvelli í um 96% fluga sinna til Keflavíkurflugvallar en í um 4% tilvika þurfti
að skrá Glasgow sem varaflugvöll með tilheyrandi flutningi á aukaeldsneyti. Einnig telur
félagið að B575 flugvélar sínar geti á tímabilinu apríl til nóvember skráð Reykjavíkurflugvöll
sem varaflugvöll í 90% tilvika en á tímabilinu desember til mars, þegar flugtíðni er í lágmarki,
væri þetta hlutfall aðeins um 10% og fyrst og fremst vegna þess að hemlunarskilyrði væru oft
ófullnægjandi á flugbrautum Reykjavíkurflugvallar.34
Nefnd umhverfisráðherra um svæðisskipulag Vatnsmýrar sem starfaði á árunum 2002 – 2003
komst að þeirri niðurstöðu að árlega gætu a.m.k. 2.020 B757 flugvélar félagsins haft
Reykjavíkurflugvöll sem varaflugvöll. Miðað við að í hverju flugi mætti losna við að bera
aukalega 1,7 tonn af varaeldsneyti fyrir Akureyri eða Egilsstaði væri árlegur heildarsparnaður
slíkra eldsneytisflutninga 3.434 tonn eða að meðaltali um 66 tonn í viku hverri.
Reykjavíkurflugvöllur gegnir því mjög veigamiklu hlutverki fyrir millilandaflug um
Keflavíkurflugvöll sem án hans yrði mun óhagkvæmara og dýrara fyrir farþega og
farmflytjendur.35 Reykjavíkurflugvöllur gegnir einnig, ásamt Keflavíkurflugvelli,
þýðingarmiklu hlutverki sem varaflugvöllur í innanlandsflugi. Verð flugvélaeldsneytis er
lægra á Reykjavíkurflugvelli en á flugvöllum landsbyggðarinnar. Áætlunarflugvélar frá
Reykjavík eru því yfirleitt með eldsneyti fyrir flug báðar leiðir auk lögboðins varaeldsneytis
fyrir flug til varaflugvallar sem oftast er Keflavíkurflugvöllur.
Ef Reykjavíkurflugvelli yrði lokað og miðstöð innanlandsflugsins flutt til Keflavíkur þyrfti
slík flugvél að bera viðbótareldsneyti fyrir flug til varaflugvallar á landsbyggðinni, t.d.
Akureyrar eða Egilsstaða. Þessar gjörbreyttu flugrekstrarforsendur myndu hafa sérlega
afgerandi áhrif á flug til Ísafjarðar þar sem flugbrautarlengd og hindranir vegna fjalllendis
setja nú þegar verulegar skorður við heimiluðum flugtaksþunga og þar með arðhleðslu. 36
34

Úttektarhópur samgönguráðherra og borgarstjóra um Reykjavíkurflugvöll: Minnislisti 1, „Flugtæknileg úttekt“
(drög - 13. júní 2005).
35
Nefnd umhverfisráðherra 2002/2003 um svæðisskipulag Vatnsmýrar: „Hlutverk Reykjavíkurflugvallar.“
36
Sömu heimildir.

42

2012

Isavia: Innanlandsflugvellir – umferð, rekstur og sviðsmyndir framtíðar

5.4.

Áhrif flutnings
Keflavíkur

miðstöðvar

innanlandsflugs

frá

Reykjavík

til

Allmargar skýrslur hafa verið gerðar um flugmál á Íslandi á liðnum árum sem fjalla á einn eða
annan hátt um hugsanlegan flutning innanlandsflugs frá Reykjavík til Keflavíkurflugvallar.
Aukinn ferðatími fyrir fólk á landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins er jafnan talinn vera
mikill ókostur við slíkan flutning. Stærsti kostnaðarliður vegna flutnings innanlandsflugs til
Keflavíkur er aukinn ferðatími flugfarþega.
Í skýrslu Hagfræðistofnunar HÍ frá árinu 1997 var komist að þeirri niðurstöðu að þegar allir
hagnaðar- og kostnaðarliðir hafi verið metnir fari kostnaður vegna flutnings
innanlandsflugsins líklegast fram úr áætluðum hagnaði af verkefninu. Veginn nettókostnaður
teljist vera 1,7 – 4,1 milljarður króna á verðlagi ársins 1996. Niðurstaða fyrir Reykjavík af
flutningnum sveiflast hins vegar milli hagnaðar að upphæð 1,1 milljarði króna og kostnaðar
að upphæð 300 milljónir. Könnunin gefur ekki afdráttarlausa niðurstöðu um hvort
hagkvæmara sé fyrir Reykvíkinga að hafa flugvöllinn áfram eða færa starfsemina annað.37
Flutningur innanlandsflugs til Keflavíkur myndi hafa mikil áhrif á innanlandsflugið og stærstu
flugfélögin sem annast það. Mestu áhrifin yrðu vegna fækkunar farþega sem margir myndu
bregðast við auknum ferðatíma og kostnaði með því að hætta að fljúga. Einnig myndi flugtími
aukast með tilheyrandi eldsneytis- og viðhaldskostnaði flugfélaganna. Könnun sem gerð var
árið 2004 leiddi í ljós að 30% farþega myndu hætta að fljúga ef innanlandsflugið færðist til
Keflavíkur. Færri myndu hætta að fljúga á lengri flugleiðum en styttri. Konur myndu frekar
hætta að fljúga en karlar. Landsbyggðarfólk myndi frekar hætta að fljúga en höfuðborgarbúar.
Viðskiptafólk (39% farþega) myndu síður hætta við flug en fólk í öðrum erindagjörðum.
Kostnaðaraukning og tekjutap (785 milljónir króna) þeirra tveggja flugfélaga sem störfuðu
þegar könnunin var gerð var álitin það mikil að teljast yrði ólíklegt að innanlandsflug héldist
áfram í óbreyttri mynd ef flutningur þess til Keflavíkur yrði að veruleika. Verulegs samdráttar
mætti vænta í áætlunarflugi til flestra staða og flug til sumra jafnvel leggjast af. Fjarlægustu
áfangastaðirnir á landsbyggðinni, eða þeir með mesta umferð, myndu helst halda velli, t.d.
Akureyri og Egilsstaðir en minni staðir missa flugið sem samgöngumáta.38
Í könnun á vetrarferðum sem gerð var veturinn 2004 – 2005 töldu tæplega 48% svarenda að
þeir myndu nota innanlandsflug minna ef flugstarfsemin í Reykjavík yrði flutt til Keflavíkur.
Tæp 51% töldu að notkunin yrði svipuð en 1,3% reiknuðu með aukinni notkun.39
Í viðamikilli úttekt Samgöngunefndar samgönguráðuneytis og Reykjavíkurborgar á
framtíðarstaðsetningu Reykjavíkurflugvallar sem birt var árið 2007 var komist að svipaðri
niðurstöðu. Þar kom fram að Keflavíkurflugvöllur gjaldi fyrir fjarlægð frá
höfuðborgarsvæðinu með auknum ferðatíma og kostnaði og reiknað var með að farþegum í
innanlandsflugi myndi fækka umtalsvert af þeim ástæðum. Töldu skýrsluhöfundar að
flutningur miðstöðvar innanlandsflugs til Keflavíkurflugvallar væri verulegt skref afturábak í
37

C97:01 Staðsetning Reykjavíkurflugvallar, skýrsla Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands, 1997.
Framtíð Reykjavíkurflugvallar – Áhrif á innanlandsflug, BS ritgerð við Háskóla Íslands, Valgeir Ágúst
Bjarnason, 2004.
39
Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins og helstu þéttbýlisstaða II, önnun á vetrarferðum, desember 2004 til febrúar
2005, Bjarni Reynarsson, ágúst 2005.
38
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flugsamgöngum innanlands. Þá er reiknað með að gera þurfi nýjan varaflugvöll fyrir
millilandaflug og innanlandsflug ef Keflavíkurflugvöllur yrði eini flugvöllurinn á
Suðvesturlandi.40
Í skýrslu Hagfræðistofnunar HÍ um eftirspurn í innanlandsflugi frá árinu 1998 er komist að
þeirri niðurstöðu að hörð samkeppni sé milli innanlandsflugsins og einkabifreiðarinnar sem
samgöngumáta. Breytingar á aðstæðum sem snerta innanlandsflug og bifreiðar breyta
samkeppnisstöðunni milli þessara tveggja ferðamáta.41
Könnun sem gerð var meðal farþega í innanlandsflugi árið 1985 sýndi að skiptar skoðanir
væru um hversu mikil áhrif umbætur í vegamálum hefðu á farþegaflutninga í innanlandsflugi.
Samkvæmt könnuninni ferðuðust flestir flugfarþega í tengslum við atvinnulíf eða félagsmál
og völdu flestir flugið vegna tímasparnaðar og þæginda. Ætla mætti að ástæður þess að
almenningur notaði flugið tengist að stórum hluta öðrum ástæðum en ástandi vegakerfisins og
bent var á að þrátt fyrir miklar vegabætur hefði farþegafjöldi í flugi árið 1985 verið meiri en
nokkru sinni fyrr. Fjöldi erlendra ferðamanna í innanlandsflugi var þó óviss en gert var ráð
fyrir að hann væri um 10%.42
Samkvæmt könnun á vetrarferðum 2004 – 2005 er einkabíllinn aðalferðamáti Íslendinga allan
ársins hring. Niðurstöður úr þjónustukönnun Flugfélags Íslands árið 2010 sýndu svipað
hlutfall farþega miðað við tilgang ferðar. Samanburður flugfarþega við stærð þjóðarinnar
1985 og 2010 gefur vísbendingu um samkeppni flugs við einkabifreiðina, enda ekki um aðra
ferðamáta innanlands að ræða.
Tafla 8: Samanburður flugfarþega við stærð þjóðarinnar 1985 og 2010.43

Íbúafjöldi 1. janúar
Bifreiðar pr. 1.000 íbúa
Flugfarþegar innanlands

1985

2010

204.606
425,13
315.109

317.630
643,8
398.285

Aukning %

32
51
26

Við gerð þessarar skýrslu voru kannaðar núverandi ferðavenjur farþega í innanlandsflugi og
áhrif hugsanlegs flutnings innanlandsflugs til Keflavíkur á ferðavenjur þeirra. Flugfélag
Íslands fékk úrtak 935 farþega til þess að útfylla spurningalista sem gerðir voru af Capacent
Gallup í flugvélum sínum 23. – 24. mars 2012 en Capacent Gallup annaðist tölfræðilega
úrvinnslu og skýrslugerð. Af 870 farþegum sem svöruðu spurningunni: Ef miðstöð
innanlandsflugs væri færð til Keflavíkurflugvallar myndi það hafa mikil, lítil eða engin áhrif á
hve oft þú myndir fljúga í innanlandsflugi? töldu 69% að það hefði mikil áhrif til fækkunar
ferða, 24% lítil eða engin áhrif til fækkunar og 5% að það hefði áhrif til fjölgunar ferða.

40

Reykjavíkurflugvöllur, Úttekt á framtíðarstaðsetningu, Samráðsnefnd samgönguráðuneytis og
Reykjavíkurborgar – „Helgaskýrslan“, apríl 2007.
41
C98:03 Eftirspurn eftir innanlandsflugi, Skýrsla Hagfræðistofnunar H.Í., 1998.
42
Skýrsla um könnun meðal innanlandsfarþega allra flugfélaga á árinu 1985, Hrafnhildur H. Jóhannsdóttir og
Sveinn V. Guðmundsson fyrir Flugmálastjórn Íslands, 1986.
43
Hagstofan og Isavia.
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60% svarenda tóku afstöðu til spurningarinnar „Hefðir þú tekið flug til Keflavíkur og ekið á
áfangastað eða hefðir þú ferðast með öðrum hætti til áfangastaðar þíns?“ Töldu 30% að þeir
hefðu tekið flugið en 52% að þeir hefðu ferðast með öðrum hætti en 18% hefðu sleppt
ferðinni.
45% svarenda tóku afstöðu til spurningarinnar „Hefðir þú ekið til Keflavíkur og tekið flug til
áfangastaðar þíns eða hefðir þú ferðast með öðrum hætti á áfangastað þinn?“ Töldu tæplega
48% að þeir hefðu tekið flugið en 43% að þeir hefðu ferðast með öðrum hætti og tæplega 9%
að þeir hefðu ekki farið ferðina.44
Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum má leiða sterkar líkur að því að mikil fækkun verði á
flugfarþegum við flutning miðstöðvar innanlandsflugs frá Reykjavík til Keflavíkur. Rætt
hefur verð um að við um þriggja og hálfs tíma akstursfjarlægð borgi sig fyrir flesta að aka
miðað við núverandi aðstæður. Lengist flugtími til Reykjavíkur um a.m.k. 2 klst. vegna ferða
til og frá Keflavík má gera ráð fyrir að fólk sætti sig við um 4,5 klst. akstur. Við þetta færist
lína þar sem flug og akstur teljast u.þ.b. jafn hagkvæm, og liggur nú við Sauðárkrók, lengra
frá Reykjavík. Er líklegast að hún muni þannig ná til Akureyrar og Ísafjarðar og farþegafjöldi
á þessum stöðum minnka mikið, sbr. mynd 8.

Mynd 8: Áætluð hagkvæmnismörk milli flugs og aksturs.

Ljóst er, að samkeppnishæfni flugs gagnvart akstri eykst með aukinni fjarlægð frá Reykjavík.
Mörkin, þar sem fólk velur frekar að aka en fljúga færast sífellt fjær Reykjavík með betri
vegum. Líklegt er að sambandið sé ólínulegt sem þýðir m.a. að ávinningur og notkun er
nokkuð greinilega annaðhvort akstri eða flugi í hag, þ.e. breytingar á borð við flutning
miðstöðvar innanlandsflugsins hefur mikil áhrif á skiptingu notkunar milli aksturs og flugsins.

44

Staðsetning flugvallar – Könnun Capacent Gallup fyrir Isavia meðal farþega Flugfélags Íslands í mars 2012.
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Tafla 9: Hugsanleg fækkun farþega við flutning innanlandsflugs til Keflavíkur.
Fækkun farþega

%

Suðurland

20

Norðurland

50

Vesturland

40

Austurland

10

Litlir flugvellir

0

Talið er að við þetta mikla fækkun myndi innanlandsflugkerfið breytast mikið og leita yrði
annarra leiða til þess að fjölga farþegum svo standa megi undir rekstrarkostnaði kerfisins.
Ógerlegt er að segja hvernig til myndi takast við framtíðarspá en gera mætti ráð fyrir svipaðri
þróun hlutfallslega eins og í hefðbundinni spá, þ.e. 3% fjölgun eftir að fækkun hefði orðið. Til
vara mætti miða við um 1% fjölgun farþega á ári.
Hlutfallsleg fækkun farþega í Keflavík miðað við það sem áður var í Reykjavík var einnig
reiknuð út samkvæmt gefnum forsendum um fækkun annars staðar á landinu, sjá töflu 9.
Útkoman var þriðjungs fækkun. Taflan er byggð á huglægu mati m. a. út frá mynd 9.
Aðferðin er sérstaklega viðkvæm fyrir vali á prósentu á flugvöllum með flesta farþega á
landsbyggðinni. Leiða má að því líkum að hér sé fækkun varlega áætluð.
Hvort sóknarfæri myndast við breytingu vegna nálægðar við alþjóðaflugið er erfitt að meta.
Erlendir ferðamenn eru aðeins lítill hluti farþega í innanlandsflugi. Hugsanlegt væri að auka
hlutdeild þeirra við flutning til Keflavíkur með markvissum aðgerðum.
Í heimild nr. 42 eru raktar niðurstöður könnunar sem Félagsvísindastofnun HÍ gerði í byrjun
júní 1996. Niðurstöðurnar sýndu m.a. að íbúar höfuðborgarsvæðisins flugu minna innanlands
en íbúar á landsbyggðinni. Í skýrslunni segir m.a:
„Á grundvelli þessara niðurstaðna er í fyrsta lagi sennilegt að nokkuð dragi úr eftirspurn
eftir innanlandsflugi í kjölfar flutnings Reykjavíkurflugvallar til Keflavíkur. Í öðru lagi er
sennilegt að þorri þeirra sem drægju úr flugi myndu ferðast með bifreiðum í staðinn.“45
Reynt var að grennslast fyrir um hvaðan af landinu þeir væru sem líklegastir væru til þess að
breyta ferðamynstri sínu, sjá mynd 9. Stærð úrtaks er þó ekki nægjanlegt til þess að gera
niðurstöður tölfræðilega marktækar en þær undirstrika hverjum innanlandsflugið þjónar helst.
Bent skal á að rekstrartekjur skipta ekki meginmáli á litlu flugvöllunum.

45

Staðsetning Reykjavíkurflugvallar, Hagfræðistofnun HÍ, skýrsla nr. C97:01, febrúar 1997.
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Mynd 9: Hlutfall þeirra sem ætla að fljúga sjaldnar, eftir svæðum. 46

Í könnun Hagfræðistofnunar frá 1997 var einnig skoðað hvort þeir sem fljúga oft væru líklegir
til þess að fækka ferðum eða þeir sem fljúga sjaldan. Í ljós kom að þeir sem oftast fljúga
myndu frekar skipta yfir í að akstur. Bendir það til þess að farþegar sem fljúga í
viðskiptaerindum frá stöðum á borð við Akureyri séu líklegastir til þess að skipta um
ferðamáta, sjá töflu 10.
Tafla 10: Hlutfalla þeirra sem ætla að fljúga oftar/sjaldnar miðað við hversu oft þeir fljúga innanlands. 47
5 sinnum
á ári
%

2-4 sinnum
á ári
%

1 sinni
á ári
%

Sjaldnar
%

Nei

49,0

61,5

66,4

83,4

Oftar

0

0

0

3,3

40,6
10,4
100

36,4
2,1
100

31,3
2,3
100

Sjaldnar/meira á landi
Sjaldnar/fækka ferðum
Samtals

12,8
0,5
100

Tími er talinn takmörkuð gæði. Við flutning innanlandsflugs til Keflavíkur mun ferðatími til
og frá Reykjavík með flugi lengjast umtalsvert og kostnaður hækka, sbr. mynd 10. Örvarnar
sýna hvernig kostnaður við við flug hækkar og veldur því að skurðpunktur við feril aksturs
breytist þannig að akstur er hagkvæmari í fleiri tilvikum. Í skýrslunni voru settar fram ýmsar
niðurstöður varðandi þennan kostnað miðað við verðlagi þess tíma. Ein athyglisverðasta
niðurstaðan er að lenging ferðatíma vegna flutnings innanlandsflugs til Keflavíkur yrði 40 –
43 mínútur aðra leiðina miðað við áfangastað við gatnamót Miklubrautar og
Kringlumýrarbrautar. Hafa ber í huga að ferðalagið lengist um annað eins þegar aftur er
haldið heim. Þá er einnig tekið tillit til lengri flugtíma sem felur í sér aukinn kostnað sem
líklegast legðist á farmiðaverð og er talinn geta numið um 260 milljónum króna árlega á
46
47

Staðsetning Reykjavíkurflugvallar, Hagfræðistofnun HÍ, skýrsla nr. C97:01, febrúar 1997.
Staðsetning Reykjavíkurflugvallar, Hagfræðistofnun HÍ, skýrsla nr. C97:01, febrúar 1997.

47

Isavia: Innanlandsflugvellir – umferð, rekstur og sviðsmyndir framtíðar

2012

verðlagi ársins 1996. Uppreiknað til verðlags ársins 2011 nemur upphæðin 554 milljónum
króna á ári.

Mynd 10: Heildarkostnaður (HK) við mismunandi aðstæður.48

Ljóst er að margir munu hætta að fljúga við breytinguna og mest á landsbyggðinni en þar eru
einmitt aðalviðskiptavinir innanlandsflugsins. Einnig ber að hafa í huga að mjög fáir fljúga
beint áfram til útlanda og erlendir ferðamenn nota flugið lítið.
Í lok skýrslunnar um staðsetningu Reykjavíkurflugvallar var fullyrt að samkvæmt
núvirðisgreiningu sé áætlaður kostnaður við færslu flugvallarins umfram væntanlegan ábata. Í
nýrri arðsemisgreiningum er landið undir Reykjavíkurflugvelli verðmetið hátt, enda gert í
einu mesta þensluástandi sem sést hefur hérlendis. Þá er talið að byggð á flugvallarlandinu
muni leiða til hagkvæmari samgöngumynsturs í framtíðinni, m.a. vegna þéttingu byggðar.
Erfitt sé að réttlæta flutning nú, enda mun hann óhjákvæmilega kosta mikið strax með
umdeilanlegum ávinningi í framtíðinni, aðallega fyrir höfuðborgarbúa. Á hinn bóginn er þess
einnig getið í skýrslunni að málið snúi öðruvísi við Reykvíkingum en landsbyggðarfólki og á
það einnig við nú.49
Samkeppni flugs og aksturs er staðreynd. Til viðbótar við kostnaðar- og
tímasparnaðarsjónarmið, sem hér hefur verið greint frá og vega þyngst, þarf að horfa til
öryggis og umhverfismála. Ljóst er, að hættan á slysum er mun meiri við akstur. Áhrif á
loftmengun eru sýnd í töflu 11. Taflan sýnir að mengun á farþega er minni í flugi en við
akstur einkabifreiðar. Sá farþegafjöldi sem miðað er við í útreikningum er einnig sýndur í
töflunni.

48
49

Staðsetning Reykjavíkurflugvallar, Hagfræðistofnun HÍ, skýrsla nr. C97:01, febrúar 1997.
Staðsetning Reykjavíkurflugvallar, Hagfræðistofnun HÍ, skýrsla nr. C97:01, febrúar 1997.
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Tafla 11: Losun koltvísýrings við akstur og í flugi. 50

Áfangastaður

Vegalengd
Land

Vegalengd
Flug

Fólksbíll CO2
180g/km
1 farþegi

Fólksbíll CO2
180g/km
1,6 farþegar

Fokker F50
CO2 /kg
40 farþegar

Rúta 814 g
CO2 /kg
40 farþegar

Rúta 543 g
CO2 /kg
20 farþegar

Frá Reykjavík

km

km

kg/farþega

kg/farþega

kg/farþega

kg/farþega

kg/farþega

Ísafjörður

495

244

89,1

55,7

32,8

10,1

13,4

Akureyri

388

267

69,8

43,7

38,4

7,9

10,4

Egilsstaðir

653

396

117,5

73,5

50,1

13,3

17,7

Áhrif flutnings miðstöðvar innanlandsflugs frá Reykjavík til Keflavíkurflugvallar er
staðfestur í nýrri skýrslu sem unnin var af KPMG fyrir nokkur sveitarfélög á landsbyggðinni
árið 2012. Kveðið er skírt á um að við slíka breytingu myndi innanlandsflug í núverandi mynd
leggjast af til Ísafjarðar, Hornafjarðar og Vestmannaeyja sökum fækkunar á flugferðum við
minni eftirspurn. Breytingin hefði í för með sér aukinn kostnað við ríkisstyrkt flug vegna færri
farþega og samgöngur yrðu dýrari og óhagkvæmari fyrir vikið, einkum fyrir landsbyggðina.51
Loks er ótalið að eftir flutning til Keflavíkurflugvallar verður ekki hægt að færa tekjur sem
e.t.v. yrðu til af innanlandsfluginu þar til annarra innanlandsflugvalla eins og raunin er með
Reykjavíkurflugvöll ef reksturinn stæði undir kostnaði vegna reglna Evrópusambandsins um
sérstöðu stærsta flugvallar í hverju ríki með tilliti til samkeppni innan evrópska
efnahagssvæðisins – EES.

50
51

Losunarheimildir á koltvísýringi (CO2) í flugi, skýrsla stýrihóps, Samgönguráðuneytið, ágúst 2008, bls. 58.
Áhrifin ef miðstöð innanlandsflugs flyst til Keflavíkur, KPMG 25. september 2012.
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5.5. Hugsanlegur flutningur æfinga- og kennsluflugs frá Reykjavík og
Keflavík
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hlutfall

Æfinga- og kennsluflug er stór hluti flughreyfinga á flugvöllum landsins. Eins og sjá má á
mynd nr. 11 nemur þetta flug samtals 60% – 80% heildarflugtaka og lendinga í Reykjavík,
Keflavík og á Akureyri. Annarsstaðar liggur þetta hlutfall milli 10% og 40%. Leiða má að því
líkur að mikill hluti þess ónæðis sem fólk telur sig verða fyrir í nágrenni flugvalla, t.d. í
Reykjavík, sé af völdum æfinga- og kennsluflugs. Þá er af því truflun fyrir áætlunarflug og
einhver slysahætta. Skyndileg aukning á Akureyri frá árinu 1999 skýrist af opnun flugskóla
og fækkun í Keflavík frá árinu 2002 af samdrætti í flugi varnarliðsins og brotthvarfi þess.
Aukning sem aftur verður í Keflavík allra síðustu ár, þ.e. frá 2006, er vegna flugskóla Keilis.
En hvert annað væri hægt að flytja æfinga- og kennsluflug á suðvesturhorni landsins? Til að
leita svars við þeirri spurningu voru settar fram nauðsynlegar forsendur og hugsanlegar
staðsetningar skoðaðar.

ár

Mynd 11: Hlutfall annars flugs og snertilendinga af heildarhreyfingum 1990 - 2010 (áætlunarflug + annað flug
+ snertilendingar). Þegar flugvél snertir yfirborð teljast það tvær hreyfingar, þ.e. lending og flugtak.

Forsendur
Gert er ráð fyrir að umferðarhringur við flugvelli sé almennt 1.000 fet yfir jörðu. Miðað við
hæð lands á Reykjanesskaganum yfir sjávarmáli má gera ráð fyrir að umferðarhringur við
flugvöll á því svæði sé á bilinu 1.000 – 1.200 fet yfir sjávarmáli. Aðflugshalli til
Keflavíkurflugvallar er 3°. Æskilegt er að flugvélar í aðflugi til Keflavíkurflugvallar séu
a.m.k. 1.000 fet yfir umferðarhring flugvallar í nágrenni vallarins. Æskilegt er að flugvöllur í
nágrenni Keflavíkurflugvallar sé staðsettur þar sem flugvélar í eðlilegu aðflugi að
flugvellinum eru í 2.000 – 2.500 feta hæð yfir sjávarmáli. Flugvél í aðflugi til
Keflavíkurflugvallar er í um 2.300 – 2.400 feta hæð 7 sjómílur frá flugvellinum.
Hugsanleg staðsetning
Ef ráðist yrði í gerð flugvallar fyrir kennslu- og einkaflug í nágrenni Keflavíkurflugvallar er
æskilegt að hann trufli ekki komu- og brottflugleiðir umhverfis Keflavikurflugvöll. Ef miðað
er við að hafa flugleiðir til og frá Keflavíkurflugvelli 1.000 fet yfir umferðarhring nýs
50
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flugvallar þarf hann að vera staðsettur í meira en 7 – 8 sjómílna fjarlægð frá
Keflavíkurflugvelli, sjá mynd nr. 12. Flugmálastjórn Íslands hefur gert úttekt á hugsanlegri
staðsetningu slíks flugvallar fyrir æfingaflug. Einn þeirra staðsetningarkosta sem metnir voru
var í Afstapahrauni suður af Kúagerði, sjá mynd nr. 12.

Mynd 12: Dæmi um staðsetningu æfinga- og kennsluflugvallar í Afstapahrauni milli aðflugssvæða
áætlunarflugs (hringir) og æfingarflugsvæða (marghyrningar).52

Staðarval
Eins og sjá má á mynd 12 er staðsetning æfinga- og kennsluflugvallar milli flugvalla í
Reykjavík og Keflavík ákjósanleg af flugtæknilegum ástæðum en þar er einnig stutt í helstu
byggðakjarna sem styttir leið notenda. Litla svæðið á kortinu sem merkt er „slétta“ er
æfingasvæði fyrir fisflug sem nær frá jörð og upp í 700 fet yfir sjávarmáli. Stærra svæðið á
kortinu merkt B1R1 er æfingasvæði lítilla flugvéla. Svæðið nær frá jörð og upp í 2.500 fet yfir
sjávarmáli og er einkum notað af kennslu- og einkaflugvélum. Norðurhluti svæðisins er
heppilegri en suðurhlutinn, enda er þar undirlendi. Þrír staðir hafa einkum verið nefndir fyrir
æfingaflugvöll: Afstapahraun, Hvassahraun og Keilisnes. Þýska verkfræðistofan ARC gerði
árið 2000 greiningu á hugsanlegu flugvallarstæði í Hvassahrauni. 53 Staðsetning þar var þó
miðuð við nýjan innanlandsflugvöll í stað Reykjavíkurflugvallar en eignarhald á svæðinu er
52

Haraldur Ólafsson, Isavia 2011.
Flugvöllur suður af Hafnarfirði (Stutt samantekt úr skýrslu Airport Research Center, sem unnin var í samvinnu
við Línuhönnun hf. fyrir Samvinnunefnd um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins)
53
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einnig nokkuð flókið. Lagt var upp með staðsetningu áætlunarflugvallar í Afstapahrauni en
endað nær Hafnarfirði vegna áhrifa frá fjalllendi á sunnanverðum Reykjanesskaga á
aðflugsferla. Áhrifanna gætir ekki með sama hætti á æfingarflugvöll á svæðinu sem notaður
yrði af smærri og hægfleygari flugvélum í nágrenni við flugvöllinn. Staðsetning kennslu- og
æfingaflugvallar á umræddu svæði virðist því heppileg.
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Horft til framtíðar

Flugfloti
Könnun á hugsanlegum breytingum á flugvélategundum sem notaðar verða til
innanlandsflugs á næstu 15 árum bendir eindregið til þess að flugvélarnar verði áfram búnar
hverflahreyflum með loftskrúfum eins og þær eru flestar í dag. Ekki er raunhæft að ætla að
þotur verði notaðar í innanlandsflugi vegna þess hversu vegalengdir eru stuttar.
Tímaávinningur með þotum er lítill og þær eru umtalsvert dýrari í rekstri en skrúfuþotur. Þó
er mögulegt að smærri þotur sem nýttar væru til flugs milli Íslands og nærliggjandi landa,
einkum Noregs og Bretlands, gætu einnig verið notaðar innanlands í einhverjum mæli.
Ekki er talið að mikil breyting verði á stærð flugvéla. Líklegt er að flugvélarnar verði með 10
– 50 sæti eins og nú er. Á markaðnum eru þó hraðskreiðar skrúfuþotur sem taka yfir 70
farþega og hugsanlega væri hægt að nota þær á leiðum með flesta farþega, þ.e. Reykjavík –
Akureyri – Reykjavík og Reykjavík – Egilsstaðir – Reykjavík. Slíkar flugvélar hafa þó ekki
flugdrægi til annarra landa, nema hugsanlega til Grænlands og Færeyja.
Val flugrekstraraðila á flugvélum er mikilvægur þáttur þegar litið er til framtíðar
innanlandsflugs. Margar flugvélategundir, t.d. nýjar kennsluflugvélar, henta illa til lendinga á
malarflugvöllum og hætt er við að þróunin verði sú að malarvellir verði ekki notaðir í
innanlandsflugi eða sjúkraflugi.
Farþegafjöldi
Sem fyrstu nálgun má áætla að þróun í fjölda farþega gæti fylgt hagvexti. Þó eru aðstæður
innanlandsflugs með þeim hætti að aðrir þættir hafa þar einnig mjög mikil áhrif. Þessir þættir
tengjast vegaframkvæmdum og styttingu ferðatíma til staða sem einnig er flogið til ásamt
uppbyggingu og framkvæmdum í nágrenni við helstu innanlandsflugvelli.
Flugvellir
Ekki verður séð að nýjar flugvélategundir sem líklegt er að fram komi á næstu fimmtán árum
geri mikið auknar kröfur til flugvallakerfisins. Lengd flugbrauta ætti að geta haldist óbreytt en
líklegt er að nýjar tegundir eigi erfiðara með að notast við malarflugvelli. Samgönguyfirvöld
stefna ekki að fjölgun flugvalla með bundnu slitlagi í flugvallakerfinu miðað við niðurstöður
samgönguáætlunar 2011 – 2022. Íslenskir flugrekendur í innanlandsflugi annast einnig
Grænlandsflug í talsverðum mæli en þar eru flugbrautir að jafnaði styttri en hér á landi. Því er
líklegt að val þeirra á flugvélategundum taki mið af aðstæðum á Grænlandi þótt flugvéla með
eiginleika til flugs á stuttum flugbrautum sé ekki þörf í innanlandsflugi hérlendis.
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Framkvæmdir og rekstur á áætlunarflugvöllum

Árið 2011 fóru alls 834.766 farþegar um innanlandsflugvelli landsins. Þar af voru rúmlega
53.000 millilandafarþegar og 4.263 í sjúkraflugi. Hafa þarf í huga að hver farþegi telst tvisvar
þ.e. við flugtak og lendingu.
Fjárveitingar ríkisins til innanlandsflugvalla hefur frá árinu 2007 til ársins 2012 lækkað að
nafnvirði um 343 miljónir króna. Árið 2007 nam framlag til rekstrar og stofnkostnaðar
samtals um 1.862 milljónum króna en er í ár um 1.558 milljónir. Ef fjárveiting ríkisins hefði
fylgt verðlagsþróun hefði hún átt að vera 1.152 milljón krónum hærri. Vilji hefur ekki staðið
til þess að að loka flugvöllum eða minnka þjónustu á þeim til þess að mæta samdrætti í
fjárveitingum en notendagjöld þess í stað hækkuð auk þess sem gripið hefur verið til miklar
hagræðingar í rekstri. Þá hefur viðhald og endurnýjun verið í algjöru lágmarki og er komið að
talsverðum endurbótum á búnaði og mannvirkjum.
Skýrsluhöfundar hafa gert farþegaspá sem nær til ársins 2025 og er þar reynt að meta
farþegafjölda á hverjum áætlunarflugvelli fyrir sig út frá sögulegum gögnum. Fljótt kom í ljós
að farþegafjöldi skiptir ekki aðalmáli í rekstrinum heldur almennur rekstrarkostnaður sem
ræðst m.a. af opnunartíma og þjónustustigi á flugvöllum svo og meiriháttar viðhald og
stofnkostnaður, m.a vegna öryggiskrafna sem Flugmálastjórn Íslands gerir. Farþegafjöldi er
svo lítill að farþegar greiða aðeins 24% af heildarrekstrarkostnaði flugvallakerfisins.
Til þess að meta fjármagnsþörf vegna reksturs innanlandsflugvallakerfisins hefur verið gerð
áætlun til 15 ára um nauðsynlegan flugleiðsögubúnað, rafkerfi og ljósabúnað, nýframkvæmdir
vegna flugbrauta og flughlaða, bílastæði, byggingar og yfirborðsviðhald bundins slitlags.
Einnig hefur verið metinn kostnaður vegna öryggissvæða við flugbrautir en margir flugvellir
hafa skráð frávik frá ýtrustu öryggisreglum vegna öryggissvæða. Í þessum kostnaðartölum er
gert ráð fyrir að farið verði að fullu eftir öllum lögum og reglugerðum. Þetta á þó ekki alltaf
við því gert er ráð fyrir breytingum á reglugerð varðandi öryggissvæði og styttingu flugbrauta.
Átak var hafið fyrir allmörgum árum til þess að byggja upp kerfi áætlunarflugvalla með
bundnu slitlagi, flughlaði, flugstöð og tækjageymslu. Markvisst hefur verið unnið að málinu
og eru flestir áætlunarflugvellir nokkuð vel búnir og uppfylla í flestum tilfellum kröfur
reglugerðar um flugvelli, þótt enn séu eftir framkvæmdir við öryggissvæði og flughlöð á
nokkrum stöðum. Einn flugvöllur situr þó alveg eftir, þ.e. Gjögursflugvöllur. Þar er
malarflugbraut með ófullnægjandi öryggissvæðum en byggingar eru í góðu lagi.
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Mynd 13: Áætlað heildarframlag ríkisins til flugvalla.

Mynd 13 sýnir áætlaðan heildarkostnað á hverjum flugvelli að frádregnum notendagjöldum.
Annars vegar er um að ræða rekstur og hins vegar framkvæmdir, þ.e. nýfjárfestingar og
meiriháttar viðhald. Er þá miðað við gjaldskrá flugvallanna sem tók gildi 1. apríl 2012 og
gildandi leigusamninga. Kostnaður er reiknaður út miðað við núverandi þjónustustig á
viðkomandi flugvelli. Framtíðartekjur eru síðan framreiknaðar miðað við farþegaspá fyrir
hvern flugvöll og þróun launa og annars rekstrarkostnaðar til framtíðar. Heildarkostnaður við
núverandi kerfi er áætlaður um 36 milljarðar króna á 15 ára tímabili, þar af er
framkvæmdakostnaður 15 milljarðar. Rekstrar- og framkvæmdakostnaður vegna lendingarstaða án áætlunarflugs er um 2,6 milljarðar. Ef sá kostnaður er tekinn frá má segja að
áætlaður heildarkostnaður áætlunarflugvalla sé um 33 milljarðar króna og þar af er
framkvæmda-kostnaður 13,7 milljarðar.
Hér er um mikla fjármuni að ræða og mikilvægt að greina verkefnin niður en þau skiptast
niður á eftirfarandi hátt á 15 ára tímabili:
Alls er um að ræða framkvæmda- og fjárfestingarkostnað að upphæð rúmlega 13,7 milljarðar
á 15 ára tímabili sem skiptist niður á eftirfarandi hátt:


Flugleiðsögubúnaður 1.010 milljónir króna



Nýframkvæmdir og endurbyggingar (byggingar og flugbrautir) 5.410 milljónir króna



Flugvernd 265 milljónir króna



Yfirborðsviðhald flugbrauta 2.150 milljónir króna



Viðhald bygging 586 milljónir króna



Rafbúnaður 1.613 milljónir króna



Vélar og tæki 2.700 milljónir króna

Hér á eftir verður fjallað um hvern þátt fyrir sig.
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Flugleiðsögubúnaður

Við gerð áætlunarinnar hefur verið reiknað með 15 ára endingartíma á búnaði. Gera verður
fyrirvara við þennan tíma þar sem framleiðendur ábyrgjast yfirleitt ekki stuðning við búnað
lengur en í 10 ár frá kaupdegi. Reynslan hefur hins vegar sýnt að oft má nýta búnað lengur og
því eru 15 ár notuð sem meðaltími búnaðar og kerfa. Við gerð áætlunarinnar var
hefðbundnum flugleiðsögubúnaði flugvalla skipt í fjóra flokka, COM (fjarskipti), MET
(veðurþjónusta), NAV (flugleiðsaga) og SUR (kögunarþjónusta).

Mynd 14: Áætlaður kostnaður vegna flugleiðsögubúnaðar. Heildarupphæð er kr. 1.010 milljónir á tímabilinu.

Áætlunarflugvöllum var skipt í tvo flokka, annars vegar þá sem geta þjónað millilandaflugi á
flugvélum í stærðarflokkum B757 eða sambærilegum og hins vegar flugvöllum sem aðeins
sinna áætlunarflugi innanlands. Til fyrri flokksins teljast Reykjavíkur-, Akureyrar- og
Egilsstaðaflugvöllur en reyndar aðeins flugbrautir nr. 19 og 01 á Reykjavíkurflugvelli.
Afgreiða má enn stærri millilandaflugvélar á Akureyri og Egilsstöðum. Gert er ráð fyrir
fullbúnum fjarskiptastjórnkerfum á millilandaflugvöllum en aðeins sendum, móttökurum og
upptökubúnaði á öðrum áætlunarvöllum. Gert er ráð fyrir því að veðurbúnaður á
millilandaflugvöllum uppfylli sambærilegar kröfur og á flugvöllum með CAT-I
aðflugslágmark. Búnaður á öðrum flugvöllum er breytilegur eftir aðstæðum en vindmælingar
fara alltaf fram við lendingar.
Í flugleiðsöguhlutanum (NAV) er gert ráð fyrir að nýtt verði svonefnd Performance Based
Navigation-aðferð (PBN) og aðflug byggt á GPS leiðsögutækni með upplýsingum um bæði
stefnu og hæð. Á millilandaflugvöllum er gert ráð fyrir ILS aðflugsbúnaði
(aðflugsstefnusendi, aðflugshallasendi og fjarlægðarsendi). Þessi aðferð er í samræmi við
tilmæli ICAO. Ekki er gert ráð fyrir neinum búnaði í kögunarþjónustuflokki (SUR).
Núverandi blindaðflugskerfi á Akureyrarflugvelli veitir 1.050 feta blindaðflugslágmark án
Radarþjónustu og 600 feta blindaðflugslágmark með ratsjárþjónustu. Gert er ráð fyrir að nýtt
PBN kerfi muni veita hliðstætt lágmark. Þegar slíkt kerfi verður til staðar bæði í flugvélum og
á flugvelli er gert ráð fyrir að aðflugsratsjá á Akureyrarflugvelli verði lögð af.
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Nýframkvæmdir og endurbyggingar (byggingar og flugbrautir)

Mynd 15: Kostnaður vegna nýframkvæmda og endurbyggingar. Heildarupphæð er 5.410 milljónir á tímabilinu.

Bílastæði
Á Ísafirði þarf að endurbyggja bílstæði og leggja á þau bundið slitlag. Stórar flugvélar sem
aka út af flughlaðinu þyrla möl og sandi á bílastæðinu yfir bíla og byggingar.
Á Egilsstöðum þarf að ljúka við gerð bílastæða en aðeins vantar yfirborðsfrágang vegna
síðasta áfanga. Á Akureyri þarf að fjölga bílastæðum og verður það gert samhliða öðrum
framkvæmdum.
Byggingar
Stækka þarf flugstöð og flughlað á Akureyri og flughlað á Egilsstöðum. Flughlöð við
flugstöðina á Akureyri eru með skráð frávik við reglugerð um flugvallamannvirki og því er
mikilvægt að hugað verði að endurbótum. Einnig hefur verið rætt um að stækka flugstöðina á
Akureyri og hér er gert ráð fyrir að framkvæmdir verði hafnar árið 2016, að því tilskyldu að
spár um farþegaaukningu gangi eftir. Gert er ráð fyrir kostnaði við verkefnið í áætluðum
kostnaði við nýframkvæmdir og endurbyggingar. Endurnýja þarf flughlöð í Reykjavík og er
gert ráð fyrir þeim kostnaði. Á hinn bóginn er ekki gert ráð fyrir kostnaði við byggingu
flugstöðvar og gerð bílastæða eða tekjum af henni enda áætlað að ný flugstöð verði sjálfbær í
rekstri m.a. með innheimtu aðstöðugjalda hjá rekstraraðilum. Stækka þarf véla- og
sandgeymslu á Hornafirði svo hýsa megi öll snjóruðningstæki og slökkvibifreið. Byggja þarf
véla- og sandgeymslu á Bíldudalsflugvelli, vélageymslu á Reykjavíkurflugvelli og
vélageymslu á Vopnafjarðarflugvelli.
Öryggissvæði
Þörf er á um 1,2 milljarði króna til þess að kröfur reglugerðar um flugvelli verði uppfylltar.
Yrði reglugerð um flugvelli breytt þannig að öryggissvæði skv. sjónflugsreglum gildi einnig
fyrir blindflug sparast um 800 milljónir króna og ef tveir flugvellir eru styttir í 799 m (sem
nægir til sjúkraflugs) gæti heildarsparnaður orðið 1.100 milljónir króna. Í áætluninni er
reiknað með slíkri reglugerðarbreytingu og því lægri kostnaðartalan notuð. Á
Egilsstaðaflugvelli þarf að malbika öryggissvæði (RESA) norðan við flugbrautina árið 2012.
Verulegra lagfæringa er þörf á öryggissvæðum við Vestmannaeyjaflugvöll og talsvert þarf að
laga öryggissvæði við Bíldudalsflugvöll. Lagfæringa er einnig þörf á öryggissvæði við
Hornafjarðarflugvöll og Gjögurflugvöll.
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Nýframkvæmdir vegna flugbrauta og flughlaða
Reiknað er með því í áætluninni að flugvöllurinn á Gjögri verði endurbyggður samkvæmt
fyllstu kröfum um lendingarstaði til áætlunarflugs, enda fæstar nútíma flugvélar gerðar fyrir
malarflugbrautir og nokkur dæmi eru um að skemmdir hafi orðið við notkun flugvallarins. Á
Egilsstöðum, Akureyri og í Reykjavík eru flughlöðin með skráðum frávikum frá
flugvallarreglugerð og er úrbóta þörf á tímabilinu. Á Þórshafnarflugvelli þarf að endurbyggja
flughlað og hluta flugbrautarinnar, og lagfæra þarf sjávargrjóthleðslu á Ísafirði innan fárra ára
til þess að hindra að sjógangur brjóti af öryggissvæðinu. Einnig þarf að ljúka endurbótum á
flughlaðinu á Ísafirði innan fárra ára þannig að ekki skapist hætta fyrir flugvélar. Loks þarf að
færa eldsneytisstöðvar á Akureyrarflugvelli og Egilsstaðaflugvelli.
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Flugvernd

Mynd 16: Kostnaður vegna flugverndar. Heildarupphæð á 15 ára tímabili er 265 milljónir króna.

Innanlandsflug nýtur undanþágu frá ýtrustu flugverndarkröfum sem grundvallast af
áhættumati. Venjubundin flugvernd er í millilandaflugi á flugvöllunum í Reykjavík, á
Akureyri og Egilsstöðum auk Keflavíkurflugvallar. Fastur framkvæmdakostnaður á ári á
hvern millilandaflugvöll í innanlandskerfinu er áætlaður ein milljón kóna en auk þess þarf
reglulega að endurnýja handleitar- og farangursbúnað. Mikilvægt er að undanþágum frá
ýtrustu flugvernd í innanlandsflugi verði við haldið svo ekki komi til mikils kostnaðarauka.
Hugmyndum hefur skotið upp um opnun millilandaflugs á fleiri stöðum en ljóst er að verði
slík breyting að veruleika þurfa stjórnvöld að veita verulega auknu rekstrarfé til verkefnisins.

7.4.

Yfirborðsviðhald flugbrauta

Mynd 17: Kostnaður vegna yfirborðsviðhalds flugbrauta. Heildarupphæð er 2.150 milljónir króna.

Yfirborðsviðhald á bundnu slitlagi
Reiknað er með að klæðingaryfirborð eins og er á flestum áætlunarflugvöllunum endist í 9 ár
og malbik eins og er á alþjóðaflugvöllunum endist í 18 ár. Með góðu fyrirbyggjandi viðhaldi
stefnir í að hægt verði að lengja aldur vandaðs malbiks í allt að 28 ár og er áætlunin miðuð við
það. Yfirborðsmerkingar þarf að endurnýja annað hvert ár á alþjóðaflugvöllum en reiknað er
með að aðrar flugbrautir verði málaðar á þriggja ára fresti. Yfirborðsviðhald er hreint
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öryggisatriði og ekki hægt að fresta því nema eiga á hættu að loka verði viðkomandi
flugbraut.
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Viðhald bygginga

Mynd 18: Kostnaður vegna viðhalds á byggingum. Heildarupphæð er 586 milljónir króna.

Eignir Isavia og eignir ríkisins sem Isavia hefur umsjón með á flugvöllum landsins eru
umtalsverðar. Viðhald á eignum þessum krefst reglubundins eftirlits og endurbóta svo ekki
þurfi að koma til mjög kostnaðarsamra framkvæmda. Almennt er reiknað með að verja þurfi
3% af upphæð fasteignamats til viðhalds auk nokkurra útreiknaðra fyrirliggjandi verkefna. Er
það sama aðferð og tíðkast almennt í áætlunum um umsjón með fasteignum. Færa má fyrir
því rök að styðjast þurfi frekar við 4% af fasteignamati eða jafnvel við brunabótamat og
myndi viðhaldskostnaður þá verða mun hærri.

7.6.

Rafbúnaður

Mynd 19: Kostnaður vegna rafbúnaðar. Heildarupphæð á 15 ára tímabili er 1.613 milljónir króna.

Áætlun um meiriháttar viðhaldsverkefni rafkerfa og ljósabúnaðar áætlanaflugvalla Isavia utan
Keflavíkurflugvallar er byggð á aldri núverandi kerfa og ætluðum 15 ára meðallíftíma
rafkerfa og ljósabúnaðar nema strengja sem ætlað er að endist í 20 ár. Þetta er gert þrátt fyrir
að venjulega ábyrgist framleiðendur útvegun varahluta að hámarki í 10 ár. Ennfremur er
reiknað með að núverandi varaaflstöðvar endist í lengri tíma en áætlunin tekur til.
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Huga þarf að skilyrðum reglugerða um flugvelli og flugleiðsögu. Einnig er miðað við
frávikaskýrslur Flugmálastjórnar Íslands, áhættumati Avinor vegna Reykjavíkur- og
Akureyrarflugvallar og að rafkerfi þeirra áætlunarflugvalla sem ekki eru alþjóðaflugvellir séu
endurnýjuð í heild sinni. Þeir flugvellir eru því teknir fyrir einn á ári sem eykur kostnað
viðkomandi flugvallar verulega á því ári en er mun hagstæðara fyrir kerfið í heild heldur en að
dreifa kröftum þeirra sem við uppsetningu vinna á marga flugvelli í einu. Endurnýjunarlota
hefst síðan strax á ný þegar áætluðum endingartíma er náð. Framkvæmd er nær öll í höndum
starfsmanna Isavia en ekki verktaka.

7.7.

Vélar og tæki

Mynd 20: Kostnaður vegna véla og tækja. Heildarupphæð á 15 ára tímabili er 2.670 milljónir króna.

Flugvallarekstur og öryggiskröfur krefjast fjölbreytts véla- og tækjakosts sem þarfnast
reglubundins viðhalds og endurnýjunar. Þar er m.a. átt við snjóhreinsitæki, snjóblásara,
sanddreifara til hálkuvarna, brautarsópa, bremsumælingatæki, björgunarbáta, brautarskoðunarbifreiðar auk öflugra slökkvibifreiða o.fl. Endurnýjunarkostnaður er mjög hár en
reynt er að færa tæki á milli flugvalla í hagræðingarskyni svo að nýting verði sem best. Stærri
og umsvifameiri flugvellir hafa jafnan nýrri og öflugri tæki sem síðan eru færð á
umsvifaminni flugvelli eftir að þau hafa skilað sínu hlutverki á stærri flugvöllum.
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Lendingarstaðir

Í þessum flokki eru lendingarstaðir án áætlunarflugs sem þjóna fjölbreyttri flugstarfsemi sem
að jafnaði krefst ekki beinnar þjónustu eða viðveru starfsmanna. Slíkir flugvellir þjóna t.d.
leiguflugi, æfinga-, einka-, kennslu- eða neyðar- og sjúkraflugi og flokkast allir sem
lendingarstaðir skv. reglugerð nr. 464/2007 um flugvelli og eru flestir án flugradíóþjónustu og
ómannaðir.
Isavia rekur á 37 lendingarstaði um allt land auk áætlunarflugvalla. Flugvellir þessir eru mjög
fjölbreyttir að allri gerð, t.d. getur yfirborð þeirra verið með bundnu slitlagi, möl eða grasi.
Flugbrautirnar eru einnig mjög mislangar og breiðar og henta því misvel fyrir tiltekin loftför
og annan tilgang. Ekki er boðið upp á fastan opnunartíma eða þjónustutíma. Þar er heldur
engin björgunar- og slökkviþjónusta, brautarþjónusta, flugvernd, flugumferðar- eða
flugradíóþjónusta, o.s.frv. Viðhaldi og umhirðu þessara flugvalla er fyrst og fremst sinnt að
sumarlagi og er það eini tími ársins sem hægt er með einhverri vissu að ganga út frá að þeir
séu í góðu lagi. Yfirleitt ekki um neitt vetrarviðhald að ræða, svo sem snjómokstur, nema í
undantekningartilvikum og þá helst vegna neyðar- og sjúkraflugs.
Lendingarstaðir:
Bakki
Borgarfjörður eystri
Búðardalur
Blönduós
Breiðdalsvík
Djúpivogur
Fagurhólsmýri
Flúðir
Grímsstaðir
Hella
Herðubreiðarlindir
Hólmavík
Húsafell
Húsavík
Hveravellir
Kaldármelar
Kerlingarfjöll
Kirkjubæjarklaustur
Kópasker

Melgerðismelar
Norðfjörður
Nýidalur
Raufarhöfn
Rif
Reykhólar
Reykjahlíð
Reykjanes
Sandskeið
Sauðárkrókur
Siglufjörður
Skálavatn
Skógasandur
Sprengisandur
Stóri- Kroppur
Stykkishólmur
Vík
Þórsmörk

Hér verður fjallað um nokkur sömu atriði og fyrr voru tilgreind varðandi áætlunarflugvelli:
Viðhald flugbrauta með bundnu slitlagi
Reiknað er með að klæðingaryfirborð endist í 9 ár og yfirborðsmerkingar þurfi að endurnýja á
þriggja ára fresti. Yfirborðsviðhald er hreint öryggisatriði og ekki er hægt að fresta því nema
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eiga á hættu að loka þurfi viðkomandi flugbraut. Aðeins er hægt að vinna að viðhaldi
flugbrauta yfir hásumarið. Heildarkostnaður er áætlaður 190,4 millj.kr. til ársins 2025.
Viðhald malarflugbrauta
Of litlu fjármagni hefur verið varið í viðhald á malarflugbrautum að undanförnu og tímabært
að ráðast í endurbætur. Gera þarf ráð fyrir að endurnýja malaryfirborð á fjögurra ára fresti en
samtals er um að ræða 30 flugbrautir sem eru að meðaltali 25.000 fermetrar að stærð og er
árlegur kostnaður áætlaður 56,2 milljónir króna.
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Sviðsmyndir

Í greinargerð Flugmálastjórnar Íslands árið 2005 um kostnað vegna búnaðar og þjónustu
flugvalla og lendingarstaða til sjúkraflugs sem ekki rúmaðist innan fjárhagsramma
Flugmálastjórnar, sem þá annaðist rekstur flugvallakerfisins, kom fram að einungis sé hægt að
reka hluta innanlandsflugsins á viðskiptalegum grunni. Kerfið þjóni einnig almannaöryggi og
stuðli að því að halda landinu í byggð.54
Ekki verður séð að ná megi fram sjálfbærni í innanlandsflugvallakerfi landsins vegna
takmarkaðra umsvifa í farþegaflutningum nema með mikilli hækkun þjónustugjalda. Slík
hækkun hefði í för með sér mikla hækkun farmiðaverðs og hættu á hruni í
innanlandsflugsamgöngum. Innanlandsflugvallakerfið er skilgreint í samgönguáætlun ásamt
vegakerfinu sem nauðsynlegt almenningssamgöngukerfi til þjónustu fyrir alla landsmenn í
mikilvægum þjóðfélagslegum málaflokkum, svo sem samfélagsþjónustu, félagsþjónustu og
þjónustu við atvinnulífið í byggðum landsins og kostnaður við kerfið miðast við að uppfylltar
séu lögbundnar kröfur um reksturinn. Framlög frá ríkinu á fjárlögum til
innanlandsflugvallakerfisins eru því áfram nauðsynleg eins og verið hefur. Þjónustustig í
rekstri innanlandsflugvalla ásamt viðhaldi og nýframkvæmdum markast af þessum
fjárveitingum og er því á ábyrgð ríkisins.
Settar eru fram þrjár sviðsmyndir þar sem horft er til framtíðar innanlandsflugkerfis landsins
út frá mismunandi þjónustustigi, gjaldtöku og farþegafjölda. Tilgangurinn er að auðvelda mat
á áhrifum og hugsanlegum leiðum til breytinga við framkvæmd samgönguáætlunar.
Niðurstaðan er að borga verður áfram með kerfinu eða breyta því. Nauðsyn ber til að
skilgreina leiðir til sjálfbærni þar sem því verður við komið og viðurkenna ósjálfbæra hluta
þess sem opinbera þjónustu í almenningssamgöngum.

9.1.

Sviðsmyndir miðað við tíðni ferða og fjölda flugvalla

Mikilvægustu breyturnar í innanlandsflugkerfi landsins eru tíðni ferða annars vegar og fjöldi
flugvalla hins vegar sem líta má á sem afleiðingu framboðs og eftirspurnar. Ýmsir þættir hafa
áhrif á þessar meginbreytur og geta þær haft áhrif hvor á aðra. Kostnaður hefur einnig mikil
áhrif. Þannig hafa t.d. notendagjöld áhrif á tekjur og sama er að segja um rekstur og viðhald.
Mynd 13 sýnir helstu breytur sem áhrif hafa við gerð sviðsmynda eins og hér um ræðir. Hafa
ber í huga að litið er svo á að tíðni ferða og fjöldi farþega séu sams konar breytur og háðar
hvor annarri.
Öryggi á oddinn lýsir kerfi með mörgum flugvöllum en lítilli ferðatíðni. Mikið er lagt upp úr
sjúkraflugi og sem stystum ferðatíma til Reykjavíkur. Ríkið ber kostnað af öryggisneti en
gjöld farþega standa ekki undir rekstrinum. Sveigjanleiki er mikill og tækifæri til
ferðaþjónustu á lítið notaða flugvelli með litlum fyrirvara vegna dreifingar álags.

54

Kostnaður vegna búnaðar og þjónustu lendingarstaða og flugvalla sem notaðir eru til sjúkraflugs, Greinargerð
Flugmálastjórnar Íslands, desember 2005.

65

Isavia: Innanlandsflugvellir – umferð, rekstur og sviðsmyndir framtíðar

2012

Sprett úr spori sýnir þenslu, hreyfanleika, aðgengi og greiðfærni. Nóg er af ferðum,
áætlunarflugi og áfangastöðum. Jafn og stöðugur vöxtur fer í hönd, farþegum fjölgar og
framboð vex. Tíminn er dýrmætur.
Kjarni málsins er staða sem kemur upp ef horft er á arðsemi og hagkvæmni. Flugvöllum
fækkar, en eftir standa þeir sem flestir farþegar sækja. Lögð er áhersla á áætlunarflug milli
fárra en stórra og vel sóttra áfangastaða. Stutt er við myndun byggðakjarna. Gjöld farþega fara
langt með að standa undir rekstri. Kerfið er einfalt og í föstum skorðum.
Sviðsmyndin Seglin dregin saman þýðir samdrátt og niðurskurð. Innanlandsflugið missir
mikilvægi sitt í samgöngumálum þjóðarinnar. Treyst er á aðra ferðamáta. Menn sætta sig við
að ferðir taki langan tíma. Reynt er að halda uppi einhverri þjónustu með sem minnstum
tilkostnaði.

Mynd 21: Sviðsmyndir.
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Sviðsmynd 1 – Allir núverandi flugvellir í rekstri með óbreyttri
þjónustu en gjaldtaka miðuð við raunkostnað

Rekstrar- og fjárfestingarkostnaður við innanlandsflugvallakerfið árið 2012 nemur um 2.132
milljónum króna og eru þjónustugjöld og aðrar tekjur af notendum um 594 milljónir. Framlag
ríkisins til fjárfestingar og reksturs kerfisins í ár er því um 1.558 milljónir.
Eins og áður hefur komið fram er heildarkostnaður ríkisins við núverandi
innanlandsflugvallakerfi á næstu 15 árum áætlaður um 35,7 milljarðar króna þegar tekjur frá
þriðja aðila hafa verið dregnar frá, þ.e. notendum flugvalla á borð við flugfélög. Ef tekin yrði
sú ákvörðun að notendur greiði allan kostnað bæði við rekstur og framkvæmdir miðað við
farþegaspá og sama gjaldskrá yrði látin gilda á öllum flugvöllum þyrfti að hækka gjald á
hvern brottfarafarþega úr 498 kr. í 6.111 kr. eða um 1.127%, á öllum flugvöllum öðrum en
Reykjavíkurflugvelli. Farþegagjaldið á Reykjavíkurflugvelli færi þá úr 850 kr. í 6.111 krónur
eða 619% hækkun. Ef þetta væri reiknað niður á hvern flugvöll fyrir sig yrði gjaldtakan
eftirfarandi:

Tafla 12: Gjaldtaka miðað við raunkostnað í krónum talið.
Fullorðnir kr.

Reykjavík
Ísafjörður
Akureyri
Egilsstaðir
Vestmannaeyjar
Hornafjörður
Grímsey
Vopnafjörður
Þórshöfn
Þingeyri
Bíldudalur
Gjögur
Sama gjald á öllum flugvöllum

Börn kr.

3.221
5.202
6.780
7.804
11.578
12.045

1.611
2.601
3.390
3.902
5.789
6.022

15.731
39.682
46.908
50.729
69.145
396.228

7.866
19.847
23.454
25.364
34.573
198.114

6.111

3.055
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Ef einungis heildarkostnaður við rekstur að undanskyldum fjárfestingum yrði tekinn inn í
notendagjöld, og sama gjaldskrá gilti á öllum flugvöllum, þyrfti að hækka gjald á hvern
brottfarafarþega úr 498 kr. í 3.728 kr. Sé þetta er reiknað niður á hvern flugvöll fyrir sig yrði
gjaldtakan eftirfarandi:
Tafla 13: Gjaldtaka miðuð við rekstur.
Fullorðnir kr.

Reykjavík
Ísafjörður
Akureyri
Egilsstaðir
Hornafjörður
Vestmannaeyjar
Grímsey
Vopnafjörður
Þingeyri
Bíldudalur
Þórshöfn
Gjögur
Sama gjald á öllum flugvöllum

Börn kr.

2.203
3.642
4.347
4.892
5.288
6.873

1.102
1.821
2.173
2.446
2.644
3.437

9.244
22.888
25.716
25.886
26.864
138.187

4.622
11.444
12.858
12.943
13.432
69.093

3.728

1.864

Með þessum hætti yrðu farþegagjöld á Reykjavíkurflugvelli til dæmis aðeins 2.203 krónur en
á Gjögri 138.187 krónur. Sviðsmyndin er dæmigerð fyrir kerfi þar sem öryggi er haft í
hávegum en forsendur eru ekki fyrir hendi til þess að tekjur flugvalla geti staðið undir
rekstrinum.
Eins og sjá má af þessum tölum hafa framkvæmdir mikil áhrif á heildarkostnað við
flugvallakerfið. Ef sama gjald væri tekið til þess að greiða allan kostnað þyrftu notendagjöld
að vera 6.111 krónur á hvern farþega en ef gjaldtakan væri aðeins vegna rekstrarkostnaðar
þyrftu þau að vera 3.728 krónur eða tæplega 40% lægri. Gera verður ráð fyrir miðað við
núverandi stöðu innanlandskerfisins að slík hækkun myndi leiða til fækkunar farþega.
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Sviðsmynd 2 – Allir núverandi flugvellir með sömu þjónustu og
gjaldtöku en auknum farþegafjölda

Ef skoðaður er farþegafjöldi og núverandi gjaldskrá notuð en áhersla lögð á að fjölga
farþegum til þess að afla tekna fyrir rekstri á viðkomandi flugvelli yrði að verða umtalsverð
farþegaaukning á hverjum flugvelli um sig. Neðangreind tafla sýnir nauðsynlega
meðaltalsaukningu næstu 15 ár umfram núgildandi farþegaspá, þ.e. hversu mikla árlega
farþegaaukningu viðkomandi flugvöllur þarf til þess að rekstur hans teldist sjálfbær.
Lendingargjöld miðast við hámarksflugtaksþunga og er gjaldið á Reykjavíkurflugvelli 750
krónur á hvert tonn en á öðrum flugvöllum 436 kr. fyrir hvert tonn. Farþegagjald á
Reykjavíkurflugvelli er 850 kr. á hvern brottfararfarþega en 425 kr. fyrir börn. Á öðrum
flugvöllum er gjaldið 498 kr. á hvern brottfararfarþega en 249 kr. fyrir börn.
Tafla 14: Óbreytt gjaldtaka með auknum farþegafjölda.
Flugvöllur

Reykjavík
Akureyri
Egilsstaðir
Vestmannaeyjar
Ísafjörður
Þingeyri
Bíldudalur
Gjögur
Þórshöfn
Grímsey
Hornafjörður
Vopnafjörður
Samtals

Farþegaspá

243.057
115.713
63.066
16.111
29.314
460
983
122
837
2.604
5.525
1.123
478.915

Farþegar v.
sjálfbærni

665.947
677.162
378.559
204.142
153.178
5.598
28.399
10.790
18.329
30.190
37.245
22.097
2.231.636

Aukning %

174
485
500
1.167
423
1.117
2.789
8.744
2.090
1.059
574
1.868
366

Taflan sýnir hve margir brottfararfarþegar þurfa að vera á hverjum flugvelli að meðaltali til
þess að greiða niður reksturinn m.v. núverandi gjaldskrá, en þá er eftir að fjármagna allan
kostnað við framkvæmdir. Vart er við því að búast að hægt verði að standa undir rekstri
innanlandsflugvallakerfisins með þessum hætti á því tímabili sem fjallað er um og ljóst að
kerfið getur í raun aldrei orðið sjálfbært.
Sviðsmyndin er dæmigerð fyrir kerfi þar sem sprett er úr spori til þess að tekjur flugvalla geti
staðið undir rekstrinum.
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Sviðsmynd 3 – Sjö áætlunarflugvellir reknir með núverandi þjónustu

Öllum áætlunarflugvöllum lokað nema stóru flugvöllunum og Gjögri og svonefndum
eyjaflugvöllum, þ.e. haldið yrði upp áætlunarflugi frá Reykjavík til Ísafjarðar, Akureyrar og
þaðan til Grímseyjar, til Egilsstaða, Vestmannaeyja og Gjögurs. Við slíka breytingu má gera
ráð fyrir að farþegum um Reykjavíkurflugvöll myndi fækka um 4% eða um 300 þúsund
farþega yfir 15 ára tímabil. Farþegum um Akureyrarflugvöll myndi fækka um 2% eða um 62
þúsund farþega á sama tímabili.

Mynd 22: Áætlaður heildarkostnaður við sviðsmynd 3 er 29,7 milljarðar króna.

Myndin sýnir heildarkostnað á hvern flugvöll. Öllum öðrum flugvöllum yrði lokað og hvorki
framkvæmt viðhald né eftirlit. Með þessari aðgerð er hægt að reka innanlandskerfið fyrir 29,7
milljarða næstu 15 árin eða um 2 milljarða á ári sem er mjög nálægt þeirri tölu sem gert er ráð
fyrir í núverandi samgönguáætlun. Á hinn bóginn yrði þá búið að loka öllum
sjúkraflugvöllum sem reknir eru í dag nema þeim áætlunarflugvöllum sem áfram yrðu í
rekstri. Hægt væri að hækka gjöld eða auka aðrar tekjur til þess að fylla upp í mismun
áætlunar og spár. Athygli vekur hve munur á heildarkostnaði sviðsmyndar 1 og 3 er
hlutfallslega lítill, þ.e. 35,7 milljarðar á móti 29,7 milljörðum. Eins og fram kemur hefur
fækkun smærri flugvalla tiltölulega lítil áhrif á heildarkostnað ríkisins við að halda uppi
innanlands-flugsamgöngukerfinu.
Þessi sviðsmyndin er dæmigerð fyrir kerfi þar sem seglin eru dregin saman og forsendur eru
ekki fyrir hendi til þess að tekjur flugvalla geti staðið undir rekstrinum. Þá á sviðsmyndin
kjarni málsins einnig við í þessu tilviki.
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Í sviðsmyndunum eru aðeins sýndir þrír valkostir enda skortir forsendur til þess að gera ráð
fyrir þeim fjórða, þ.e. aukningu bæði farþega og flugvalla sem mundi uppfylla skilyrði fyrir
sprett úr spori til fulls.
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Lokaorð

Isavia annast rekstur flugvalla- og flugleiðsögukerfis landsins í samræmi við stefnu og
ákvarðanir stjórnvalda um opinbera þjónustu í flugsamgöngum. Innanlandsflugvellir eru
reknir fyrir þjónustugjöld að svo miklu leyti sem þau hrökkva til en mest fyrir beinar
fjárveitingar ríkisins í samræmi við þjónustusamning innanríkisráðuneytisins við Isavia. Fé til
fjárfestinga í innanlandsflugvallakerfinu ákvarðast af fjárlögum hvers árs. Aðrar
rekstrareiningar félagsins, Keflavíkurflugvöllur og Flugstöð Leifs Eiríkssonar, eru sjálfbærar
og renna umframtekjur til uppbyggingar og þjónustu þar en alþjóðaflugþjónustan er rekin á
kostnaðargrunni samkvæmt þjónustusamningi við Alþjóðaflugmálastofnunina.
Greiðar flugsamgöngur grundvallast, líkt og samgöngur á landi, á hentugum mannvirkjum og
tækjabúnaði sem tryggja landsmönnum örugga þjónustu við flest skilyrði. Umfang
samgöngukerfisins ræðst af stefnumörkun stjórnvalda og fjárveitingum sem þau ákvarða til
reksturs og viðhalds þess.
Stöðug aukning farþega til lengri tíma litið ásamt þörfum sjúkraflugs, kennslu- og einkaflugs
sýnir eindregið að þörf sé fyrir öflugt flugsamgöngukerfi innanlands. Áætlaðar fjárveitingar til
reksturs og viðhalds kerfisins nægja þó ekki til þess að halda starfseminni upp með óbreyttum
hætti.
Í sviðsmyndum sem settar eru fram í skýrslunni er skoðað hversu há notendagjöld þyrftu að
verða á innanlandsflugvöllum eða mikil farþegafjölgun til þess að þjónustan væri sjálfbær og
einnig hver heildarkostnaður ríkisins yrði af breyttu kerfi þar sem einungis stærstu
flugvellirnir; Reykjavík, Akureyri, Egilsstaðir og Ísafjörður og svonefndir eyjaflugvellir í
Vestmannaeyjum og Grímsey ásamt Gjögurflugvelli yrðu í rekstri en öðrum lokað.
Niðurstaða þeirrar skoðunar er að hækka þyrfti notendagjöld fullorðinna í fjögur eða sex
þúsund krónur á farmiða til þess að fullnægja annars vegar óbreyttum rekstri og hins vegar
rekstri og framkvæmdaþörf. Þá leiðir skoðunin í ljós að breytt kerfi með færri flugvöllum gæti
kostað ríkið tæpa 2 milljarða króna á ári, eða samtals um 29,7 milljarða á umræddu 15 ára
tímabili, sem er um 400 milljóna króna árleg lækkun miðað við núverandi kostnaður ríkisins.
Afstaða er þó ekki tekin til félagslegra áhrifa af slíkri breytingu. Ljóst er af spá um
farþegafjölda að hann nægir engan veginn til þess að standa undir kostnaði við flugvalla- og
flugleiðsögukerfið við óbreyttar aðstæður. Umtalsverð hækkun notendagjalda getur leitt til
farþegafækkunar sem aftur hefur neikvæð áhrif á tekjumyndun í flugvallakerfinu. Ef stuðst
verður áfram við núverandi kerfi mun alltaf verða þörf á opinberum stuðningi til reksturs þess
og framkvæmda.
Reykjavíkurborg stefnir, eins og nú horfir, að lokun Reykjavíkurflugvallar en í skýrslunni eru
teknar saman niðurstöður nokkurra rannsókna á mikilvægi flugvallarins og hvaða áhrif það
hefði á flugsamgöngukerfið í heild ef hann verður lagður niður. Framtíð
Reykjavíkurflugvallar er þó alls ekki meginatriðið skýrslunnar og varast skyldi að túlka
tilgang hennar sem innlegg í stefnumörkun um framtíð flugvallarins.
Ljóst er að verði af færslu innanlandsflugs til Keflavíkur eru brostnar forsendur fyrir því að
einhverjir flugvellir í innanlandsflugi geti nokkru sinni orðið sjálfbærir sökum
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farþegafækkunar. Auk þess verður ekki hægt að færa tekjur sem yrðu hugsanlega til af
innanlandsflugi á Keflavíkurflugvelli til annarra innanlandsflugvalla vegna reglna
Evrópusambandsins um sérstöðu stærsta flugvallar í hverju ríki með tilliti til samkeppni.
Í samræmi við Samgönguáætlun 2011-2022 er það verkefni stjórnvalda að ákvarða umfang
þjónustu sem veitt er í innanlandsflugsamgöngukerfinu og veita til hennar nægu fjármagni svo
tryggt sé að þjónustan samræmist yfirlýstum markmiðum. Fari það ekki saman þarf að
endurskilgreina markmiðin og fella þau að þeim fjárveitingum sem stjórnvöld eru reiðubúin
til að ákvarða. Áformað er að gera heildarmat á framtíð áætlunarflugs innanlands. Skýrslunni
er ætlað að vera grunnur að boðaðri félagshagfræðilegri úttekt sem ætlað er meta hvort ástæða
sé til þess að ríkið veiti áfram fjármagni til viðhalds núverandi flugvallakerfis eða því verði
breytt.
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Helstu heimildir tengdar innanlandsflugi og Reykjavíkurflugvelli
1961-2012

15. júní 1961

Reykjavik Airport Project
(Skýrsla J. C. Buckley, bandarísks ráðgjafa, fyrir Flugmálastjórn. Fjallaði einkum um hugsanlega
stækkun flugvallarins þannig að hann gæti einnig sinnt áætlunarflugi millilanda með þotum)

Febrúar 1962

Flugvallarmál Reykjavíkur
(Skýrsla nefndar undir formennsku Árna Snævarr verkfræðings, skipuð af Ingólfi Jónssyni
samgönguráðherra)

15. jan. 1965

Flugvallarmál Reykjavíkur
(Skýrsla Bertil M. Hellman, ICAO Aerodrome Engineer, fyrir Flugmálastjórn)

30. sept. 1965

Skýrsla Loftleiða hf. um framtíðarskipan flugvallarmála Reykjavíkur
(Bréf Gunnars Helgasonar hdl. til Brynjólfs Ingólfssonar ráðuneytisstjóra samgönguráðuneytis)

9. okt. 1965

Álit Flugfélags Íslands hf. um Reykjavíkurflugvöll
(Bréf Arnar Ó. Johnson forstjóra til Brynjólfs Ingólfssonar ráðuneytisstjóra, ásamt ítarlegri greinargerð
félagsins)

23. mars 1966

Reykjavik Airport Evaluation for B727 Operation
(Skýrsla P. Chesney, sérfræðings frá FAA, fyrir Flugmálastjórn)

Mars 1967

Reykjavik Airport Project - Possibilities of Building an Airport at Álftanes.
(Bertil M. Hellman, ICAO Aerodrome Engineer, fyrir Flugmálastjórn)

18. maí 1967

Nefndarálit flugvallarnefndar 1965 – 1967
(Skýrsla nefndar undir formennsku Brynjólfs Ingólfssonar, sem Ingólfur Jónsson samgönguráðherra
skipaði til að gera tillögur um framtíðarskipan flugvallarmála Reykjavíkur)

8. des. 1970

Skýrsla um athuganir á flugskilyrðum yfir Kapelluhrauni 1969/1979
(Skýrsla Leifs Magnússonar, framkvæmdastjóra flugöryggisþjónustu Flugmálastjórnar Íslands)

Ágúst 1973

Reykjavíkurflugvöllur - Tillaga að flugstöð, flugskýlum, verkstæðum, vörugeymslum og afgreiðslu
fyrir flugfragt
(Skýrsla nefndar undir formennsku Gunnars Sigurðssonar, sem skipuð var af Agnari Kofoed-Hansen
flugmálastjóra)

13. feb. 1974

Reykjavik Airport Passenger Terminal - Alterations required in the Loftleidir Hotel - Preliminary
Study
(Greinargerð Marja von Pfaler, finnsks arkitekts, fyrir Flugmálastjórn)

27. ágúst 1975

Þróun flugumferðar um Reykjavíkurflugvöll og athugun á flugumferðinni árið 1974
(Greinargerð Leifs Magnússonar, framkvæmdastjóra flugöryggisþjónustu Flugmálastjórnar)

30. nóv. 1976

Áætlunarflugvellir og búnaður þeirra
(Skýrsla nefndar undir formennsku Guðmundar G. Þórarinssonar sem Halldór E. Sigurðsson
samgönguráðherra skipaði til að gera úttekt á íslenskum flugvalla- og flugöryggismálum)

Mars 1979

Flugstöð í Reykjavík
(Greinargerð byggingarnefndar flugstöðvar á Reykjavíkurflugvelli undir formennsku Birgis
Guðjónssonar, sem skipuð var af Halldóri E. Sigurðssyni samgönguráðherra)

Nóvember 1979

Reykjavíkurflugvöllur - Athugun á staðsetningu innanlandsflugvallar á höfuðborgarsvæðinu.
(Skýrsla Bjarka Jóhannessonar hjá Þróunarstofnun Reykjavíkurborgar)

Mars 1982

Flugstöð í Reykjavík
(Greinargerð byggingarnefndar flugstöðvar á Reykjavíkurflugvelli undir formennsku Birgis
Guðjónssonar, skipuð af Halldóri E. Sigurðssyni samgönguráðherra)
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Mars 1983

Flugstöð í Reykjavík
(Framhaldsgreinargerð byggingarnefndar flugstöðvar á Reykjavíkurflugvelli undir formennsku Birgis
Guðjónssonar, skipuð af Halldóri E. Sigurðssyni samgönguráðherra)

Maí/júlí 1983

Flugstöð í Reykjavík
(Greinargerð byggingarnefndar flugstöðvar á Reykjavíkurflugvelli undir formennsku Birgis
Guðjónssonar, skipuð af Halldóri E. Sigurðssyni samgönguráðherra)

Janúar 1985

Reykjavíkurflugvöllur - tillaga að deiliskipulagi
(Greinargerð Teiknistofunnar hf., Ármúla 6)

22. apríl 1985

Minnisblað Péturs Einarssonar flugmálastjóra til Flugmálanefndar um bréf Flugleiða hf. um
flugstöð á Reykjavíkurflugvelli, dags. 8. feb. 1985

Júní 1985

Reykjavíkurflugvöllur - athugun á staðsetningu flugstöðvar
(Teiknistofan hf., Ármúla 6)

Nóvember 1985

Reykjavíkurflugvöllur - deiliskipulag
(Greinargerð Teiknistofunnar hf., Ármúla 6)

Mars 1986

Könnun Flugmálastjórnar Íslands meðal innanlandsfarþega allra flugfélaga á árinu 1985
(Unnin af Hrafnhildi H. Jóhannesdóttur og Sveini F. Guðmundssyni)

Október 1986

Skýrsla flugmálanefndar - og viðauka
(Skýrsla nefndar undir formennsku Birgis Ísleifs Gunnarssonar sem skipuð var af Matthíasi Bjarnasyni
samgönguráðherra)

Mars 1989

Reykjavíkurflugvöllur - Athugun á norðurenda N-S brautar frumdrög að hönnun og áætlun um
lengingu flugbrauta
(Skýrsla Almennu verkfræðistofunnar hf. fyrir Borgarverkfræðinginn í Reykjavík og Flugmálastjórn)

1991

Reykjavíkurflugvöllur - sambýli flugs og byggðar
(Skýrsla nefndar undir formennsku Álfheiðar Ingólfsdóttur sem skipuð var af Steingrími J. Sigfússyni
samgönguráðherra)

1992

Tjörnin - saga og lífríki
(Bók, gefin út af Reykjavíkurborg)

Mars 1995

Reykjavíkurflugvöllur - flugbrautir, akbrautir og flughlöð
(Skýrsla Almennu verkfræðistofunnar hf. fyrir Flugmálastjórn)

Október 1995

Reykjavíkurflugvöllur - samanburðaráætlanir um endurbætur
(Skýrsla Almennu verkfræðistofunnar hf. fyrir Flugmálastjórn)

8. mars 1996

Reykjavíkurflugvöllur - grunnvatn á vatnasviði Reykjavíkurflugvallar
(Skýrsla Verkfræðistofunnar Vatnaskil fyrir Flugmálastjórn)

Desember 1996

Reykjavíkurflugvöllur - verkhönnun endurbóta
(Skýrsla Almennu verkfræðistofunnar hf. fyrir Flugmálastjórn)

Febrúar 1997

Staðsetning Reykjavíkurflugvallar
(Skýrsla nr. C97:01 Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands fyrir Borgarskipulag Reykjavíkurborgar og
Flugmálastjórn)

Mars 1997

Athugun á notagildi Reykjavíkurflugvallar með og án flugbrautar 07/25
(Greinargerð Veðurstofu Íslands)

1. apríl 1997

Aðalskipulag Reykjavíkur 1996 – 2016
(Reykjavíkurborg)

Júlí 1997

Flugvallaframkvæmdir á árunum 1992 – 1995, stjórnsýsluendurskoðun
(Ríkisendurskoðun) http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/flugmsk.pdf
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25. ágúst 1997

Áhættumat fyrir Reykjavíkurflugvöll
(Skýrsla Guðbjarnar Guðmundssonar um áhættumat sem unnið var af National Air Traffic Services Ltd.
fyrir Flugmálastjórn)

10. okt. 1997

Áfangaskýrsla um rekstur og uppbyggingu Reykjavíkurflugvallar
(Gerð af Markviss ehf., fjármála- og rekstrarráðgjöf fyrir nefnd um Reykjavíkurflugvöll undir
formennsku Einars K. Guðfinnssonar)

Maí 1998

Atvinnuáhrif vegna Reykjavíkurflugvallar
(Skýrsla nr. C98:02 Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands fyrir Flugmálastjórn)

1998

Eftirspurn eftir innanlandsflugi
(Skýrsla nr. C98:03 Hagfræðistofnunar HÍ)

1998

Samgöngulíkan fyrir Ísland, upplýsingar um samgöngur á Íslandi
(Skýrsla nr. C98:08 Hagfræðistofnunar HÍ)

15. des. 1998

Safety Aspects of Aircraft Operations in Crosswind
(NLR Contract Report, NLR-CR-98388)

1999

Þjónustugjöld í flugi
(Skýrsla nr. C99:11 Hagfræðistofnunar HÍ) http://hhi.hi.is/sites/hhi.hi.is/files/C-Series/1999/C9911Thjonustugjold-i-flugi.pdf

Mars 1999

Þétting byggðar, landfyllingar og Reykjavíkurflugvöllur - sögulegt yfirlit
(Skýrsla Bjarna Reynarssonar fyrir þróunarsvið Reykjavíkurborgar)
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=%C3%BE%C3%A9tting%20bygg%C3%B0ar%2C%20landf
yllingar%20og%20reykjav%C3%ADkurflugv%C3%B6llur%20%20s%C3%B6gulegt%20yfirlit&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=https%3A%2F%2Fborg.h
i.is%2Ftblr.doc&ei=Uq7FUPykDamn0AW8goC4Ag&usg=AFQjCNGqo4iIMadhqlyYsYHpJOhcwDhoA

Vor 1999

Úttekt á sjúkraflugi á Íslandi
(Skýrsla unnin af Verk- og kerfisfræðistofunni ehf. fyrir heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið)

Maí 1999

Lausleg áætlun um flugvöll í Skerjafirði
(Skýrsla Almennu verkfræðistofunnar hf. fyrir Borgarverkfræðinginn í Reykjavík)

Júní 1999

Landfyllingar (m.a. vegna flugvalla)
(Skýrsla Nes Planners fyrir Borgarverkfræðinginn í Reykjavík)

11. nóv. 1999

Final Report 97-75/A-26, PH-TKC, Boeing 757, 24 December 1997, Amsterdam Airport Schiphol
(Skýrsla hollenskrar rannsóknarnefndar flugslysa um slys Boeing 757 á Schipholflugvelli, sem rakið var
til áhrifa hliðarvinds) http://leonardo-inflight.nl/PDF/Runway%20Excusion%20in%20Crosswind%20B757%20Schiphol%20Transavia.pdf

5. janúar 2000

Þarfagreining vegna flugstöðvar við Reykjavíkurflugvöll
(Skýrsla Agnars Kofoed-Hansen yngra fyrir Flugmálastjórn)

Febrúar 2000

Um nýtingarhlutfall brauta á Reykjavíkurflugvell
(Skýrsla prófessoranna Dr. Guðmundar R. Jónssonar og Dr. Páls Valdimarssonar, Verkfræðideild
Háskóla Íslands, fyrir Orkuveitu Reykjavíkur)

Febrúar 2000

Nesið, þróun til vesturs
(Skýrsla vinnuhóps Samtaka um betri byggð)

Maí 2000

Foranalyse vedrörende en eventuel flytning af Reykjavik Lufthavn
(Skýrsla dönsku verkfræðistofunnar Ramböll fyrir Nes Planners)

Maí 2000

Drög að svæðisskipulagi 2024
(Skýrsla Nes Planners fyrir átta sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins)

25. júní 2000

Skýrsla Ramböll um Reykjavíkurflugvöll
(Greinargerð Þorgeirs Pálssonar flugmálastjóra)
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Júlí 2000

Athugasemdir vegna skýrslunnar "Foranalyse vedrörende en evt. flytning af Reykjavik Lufthavn til
Hafnarfjördur"
(Greinargerð prófessoranna Dr. Guðmundar R. Jónssonar og Dr. Páls Valdimarssonar, Verkfræðideild
Háskóla Íslands)

Nóvember 2000

Mat á nothæfisstuðli fyrir Reykjavíkurflugvöll
(Skýrsla Verkfræðistofunnar Línuhönnunar hf. fyrir samvinnunefnd um svæðisskipulag
höfuðborgarsvæðisins)

Nóvember 2000

Analyse of tre alternativer for Reykjavík Lufthavn
(Danska ráðgjafarfyrirtækið Ramböll fyrir borgarverkfræðing)

Desember 2000

Flugvöllur suður af Hafnarfirði
(Stutt samantekt úr skýrslu Airport Research Center, sem unnin var í samvinnu við Línuhönnun hf. fyrir
Samvinnunefnd um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins)

19. des. 2000

Viðbrögð við framkomnum tillögum um framtíðarskipulag Reykjavíkurflugvallar
(Greinargerð Þorgeirs Pálssonar flugmálastjóra)

Janúar 2001

Borgaralýðræði og borgarskipulag - atkvæðagreiðsla meðal almennings um framtíðarnýtingu
Vatnsmýrarsvæðis og staðsetningu flugvallar fyrir innanlandsflug
(Skýrsla Stefáns Ólafssonar prófessors fyrir Reykjavíkurborg) https://borg.hi.is/borgaral.pdf

Janúar 2001

Greinargerð um flugvallarhugmyndir á höfuðborgarsvæðinu
(Samvinnunefnd um svæðisskipulag fyrir höfuðborgarsvæðið)
http://www.kopavogur.is/media/pdf/Svaedisskipulag_2001-2024.pdf

8. jan. 2001

Reykjavik Airport - Master Plan
(Skýrsla breska ráðgjafarfyrirtækisins BAE Systems fyrir Flugmálastjórn)

19. jan. 2001

Reykjavíkurflugvöllur - framtíðarskipulag
(Kynning Sturlu Böðvarssonar samgönguráðherra á fréttamannafundi á Reykjavíkurflugvelli)

6. feb. 2001

Staðardagskrá 21 - Umhverfisáætlun Reykjavíkur
(Reykjavíkurborg) http://nepal.vefurinn.is/Nepal_Skrar/Skra_0000651.PDF

6. mars 2001

Æfingaflugvöllur í Afstapahrauni - forhönnun
(Skýrsla Verkfræðiskrifstofunnar Hönnunar hf. fyrir Flugmálastjórn)

Maí 2001

Safety Aspects of Aircraft Operations in Crosswind
(NLR-TP-2001-217) http://www.nlr-atsi.nl/downloads/safety-aspects-of-aircraft-operations-in-cross.pdf

Ágúst 2001

Samgöngumiðstöð Reykjavíkurflugvelli - frumathuganir á staðsetningu
(Skýrsla Teiknistofu Halldórs Guðmundssonar fyrir nefnd til þess að undirbúa byggingu samgöngu- og
þjónustumiðstöðvar við Reykjavíkurflugvöll undir formennsku Leifs Magnússonar, skipuð af Sturlu
Böðvarssyni samgönguráðherra)

9. nóv. 2001

Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2001 – 2024
(Tillaga að greinargerð, unnin af Nes Planners fyrir samvinnunefnd um svæðisskipulag á
höfuðborgarsvæðinu)

23. nóv. 2001

Samgöngumiðstöð í Reykjavík
(Greinargerð Teiknistofu Halldórs Guðmundssonar)

Desember 2001

Samgönguáætlun 2003 – 2014
(Tillaga stýrihóps)

Janúar 2002

Aðalskipulag Reykjavíkur 2001 – 2024
(Tillaga skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að greinargerð)

Janúar 2002

Framtíðarskipulag og uppbygging Landspítala - háskólasjúkrahúss
(Nefndarálit starfsnefndar heilbrigðis- og tryggingaráðherra undir formennsku Ingibjargar Pálmadóttur)
http://www.nyrlandspitali.is/nyrlandspitali/upload/files/skipulagssamkeppni/framtidaruppbygging_lsh[1].
pdf
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Febrúar 2002

Möguleikar á samstarfi ríkis og einkaaðila í byggingu og rekstri samgöngumiðstöðvar á
Reykjavíkurflugvelli
(Greinargerð Auðar Eyvinds lögfræðings fyrir nefnd til þess að undirbúa byggingu samgöngu- og
þjónustumiðstöðvar)

Apríl 2002

Tillaga að Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001 – 2024 - athugasemdir sem bárust við tillögu og svör, dags.
8. apríl 2002, með svörum við athugasemdum nr. 45-47 sem lögð voru fram í skipulags- og
byggingarnefnd 10. apríl 2002.
(Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkurborgar) http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid3818/6385_view-2732/

10. sept. 2002

Æfingaflugvellir - samanburður
(Greinargerð Verkfræðistofunnar Hönnunar hf. fyrir Flugmálastjórn)

20. des. 2002

Aðalskipulag Reykjavíkur 2001 – 20024
(Staðfest af Sif Friðleifsdóttur umhverfisráðherra með tilteknum fyrirvara um uppbyggingu í Vatnsmýri)

16. júní 2003

Færsla Hringbrautar í Reykjavík - Úrskurður Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum
(Greinargerð og úrskurður, undirritaður af Stefáni Thors og Óla Halldórssyni)
http://skipulagvefur.eplica.is/media/attachments/Umhverfismat/728/2001050088.PDF

1. des. 2003

Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins - landnotkun í Vatnsmýri
(Skýrsla nefndar undir formennsku Ingimars Sigurðssonar, skipuð af Sif Friðleifsdóttur
umhverfisráðherra)

2004

Framtíð Reykjavíkurflugvallar - Áhrif á innanlandsflug
(BS ritgerð Valgeirs Ágústs Bjarnasonar við Háskóla Íslands)

10. mars 2004

Lokaskýrsla um endurbætur á Reykjavíkurflugvelli
(Skýrslur VSÓ ráðgjafar og Flugmálastjórnar)
http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrsla/Lokaskyrsla_Reykjavikurflugvollur_Endurbatur.pdf

Nóvember 2004

Hljóðvist við fyrirhugaða samgöngumiðstöð við Hótel Loftleiðir
(Skýrsla Verkfræðistofunnar Línuhönnunar fyrir undirbúningshóp um samgöngumiðstöð í Reykjavík)
http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrsla/Loka_Skyrsla_samgongumidstod_20.pdf

17. des. 2004

Samgöngumiðstöð í Reykjavík - Frumtillögur
(Teiknistofa Halldórs Guðmundssonar)

20. des. 2004

Samgöngumiðstöð - tilhögun framkvæmda - frumathugun
(Skýrsla VSÓ ráðgjafar fyrir undirbúningshóp um samgöngumiðstöð í Reykjavík)

7. jan. 2005

Samgöngumiðstöð í Reykjavík - frumtillögur
(Greinargerð og uppdrættir Teiknistofu Halldórs Guðmundssonar fyrir undirbúningshóp um
samgöngumiðstöð í Reykjavík)
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=samg%C3%B6ngumi%C3%B0st%C3%B6%C3%B0%20%
C3%AD%20reykjav%C3%ADk%20%20frumtill%C3%B6gur&source=web&cd=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.innanri
kisraduneyti.is%2Fmedia%2FSkyrsla%2FSAMGONGUMIDSTODfeb16.ppt&ei=9KbFUM7XEaPI0AXqzoDgDA&usg=AFQjCNEOXjICQbJbSzYZqamxDdtIqhzgPw

Febrúar 2005

Air Traffic Forecasts for Keflavik International Airport 2005-2015
(Unnin af BAA plc fyrir Flugstöð Leifs Eiríkssonar ohf.)

24. feb. 2005

Skýrsla undirbúningshóps um samgöngumiðstöð í Reykjavík
(Hópur undir formennsku Jóhanns Guðmundssonar, skipaður af Sturlu Böðvarssyni samgönguráðherra)
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=sk%C3%BDrsla%20undirb%C3%BAningsh%C3%B3ps%2
0um%20samg%C3%B6ngumi%C3%B0st%C3%B6%C3%B0%20%C3%AD%20reykjav%C3%ADk&so
urce=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.innanrikisraduneyti.is%2Fmedia%2F
Skyrsla%2Fsamgongumidstodlokaskjal.doc&ei=bKTFUIKnKKuY0QWu_oHIDQ&usg=AFQjCNHO8F5IYv7aGB3C9ZW3GRg72Kaf
Ew
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8. apríl 2005

Áhrifasvæði höfuðborgarsvæðisins og helstu þéttbýlisstaða, ferðir í desember 2004 – febrúar 2005 viðhorfskönnun
(Greinargerð unnin af Gallup í samvinnu við Land-ráð sf. fyrir Samgönguráð. Kostuð af Vegagerðinni og
Flugmálastjórn Íslands)
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/02_Ahrifasvid_hofudborgarsvaedisins/$file/Bjarni%20Reynars
son.pdf

Maí 2005

Þingsályktun um Samgönguáætlun 2005 – 2008
(Samþykkt á Alþingi) http://www.althingi.is/altext/131/s/1441.html

Ágúst 2005

Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins og helstu þéttbýlisstaða II
(Könnun á vetrarferðum, desember 2004 til febrúar 2005, Bjarni Reynarsson)
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/ahrifhofudborgarsv_vetrarferdir/$file/Greinarger%C3%B0%20
BR%20Vetrarfer%C3%B0ir3.pdf

Desember 2005

Kostnaður vegna búnaðar og þjónustu lendingarstaða og flugvalla sem notaðir eru til sjúkraflugs
(Greinargerð Flugmálastjórnar Íslands)

2006

Flight Technical Assessment of Reykjavik Airport
(Flugtæknileg úttekt á þremur kostum við breytta legu flugbrauta Reykjavíkurflugvallar. Unnin af
National Aerospace Laboratory NLR fyrir Reykjavik Airport Consultative Committee)
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skrifstofa_borgarstjora/framtid_flugvallarins/NLR_1_afa
ngi.pdf

Júní 2006

Erlendir ferðamenn á Íslandi, þróun á ferðavenjum og áhrif á samgöngukerfi
(Hluti af verkefninu: Áhrifasvið höfuðborgarsvæðisins og helstu þéttbýlisstaða. Unnið fyrir samgönguráð,
Bjarni Reynarsson)
http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrsla/Greinarg___erl_ferdamenn__endanleg.pdf

September 2006

Könnun meðal farþega í innanlandsflugi mars – apríl 2006
(Unnið fyrir samgönguráð. Kostað af Vegagerðinni og Flugmálastjórn. Hluti af verkefninu: Áhrifasvið
höfuðborgarsvæðisins og stærstu þéttbýlisstaða, Bjarni Reynarsson)
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/2006_konn_far_flug/$file/Far%C3%BEegar%20innanlandsflu
g%202006_L2_.pdf

September 2006

Framtíðarflugvallarstæði í Reykjavík
(Unnið af vinnuhópi og Hönnun hf. fyrir Samgönguráðuneyti og framkvæmdasvið og skipulags- og
byggingarsvið Reykjavíkurborgar, Bjarni Reynarsson)
http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/skrifstofa_borgarstjora/framtid_flugvallarins/Honnunar_s
k_rsla.pdf

Nóvember 2006

Umferðarspá 2005 – 2045
(Vegagerðin) http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Umferdarspa20052045/$file/Umfer%C3%B0arsp%C3%A1_2005-2045.pdf

Janúar 2007

Umhverfismat samgönguáætlunar 2007 – 2018
(Umhverfisskýrsla unnin af VSÓ ráðgjöf)
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Umhverfismat_samgaetl_20072018/$file/Umhverfismat_samgaetl_2007-2018.pdf

Mars 2007

Hagræn úttekt á sex valkostum fyrir framtíðarstaðsetningu Reykjavíkurflugvallar – Kostnaðar og
ábatagreining
(Unnin af ParX viðskiptaráðgjöf IBM fyrir samráðsnefnd samgönguráðuneytis og Reykjavíkurborgar)

Apríl 2007

Reykjavíkurflugvöllur - úttekt á framtíðarstaðsetningu
(Samráðsnefnd samgönguráðuneytisins og Reykjavíkurborgar – „Helgaskýrslan“)
http://www.innanrikisraduneyti.is/media/rvkflugvollur-skyrslur/Flugvollur_uttekt.pdf

Janúar 2008

Ferðavenjur sumarið 2007
(Bjarni Reynarsson) http://www.landrad.is/greinar/EndanlGreinarg_3_sumar2007.pdf

Maí 2009

Ferðavenjur veturinn 2008 – 2009 – ,,Kreppukönnun“
(Unnin af Land-ráð sf. fyrir samgönguyfirvöld. Dr. Bjarni Reynarsson)

80

Isavia: Innanlandsflugvellir – umferð, rekstur og sviðsmyndir framtíðar

2012

September 2009

Skýrsla starfshóps um sameiningu Keflavíkurflugvallar ohf. og Flugstoða ohf.
(Samgönguráðuneytið) http://www.innanrikisraduneyti.is/media/adobeskjol/Skyrsla_Flugstodir_og_Keflavikurflugvollur_sept2009.pdf

Nóvember 2009

Veðurmælingar á Hólmsheiði 11. janúar 2006 - 31. október 2009
(Skýrsla Veðurstofu Íslands nr. 2009-016)
http://www.vedur.is/media/vedurstofan/utgafa/skyrslur/2009/VI_2009_016.pdf

Mars 2010

Þjónustukönnun Flugfélags Íslands í innanlandsflugi 2003 – 2010
(Unnin af Capacent Gallup fyrir FÍ)

Maí 2010

Almenningssamgöngur - Fundir með svæðasamtökum sveitarfélaga
(Innanríkisráðuneytið http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir2010/Almenningssamgongurumraeduskjalid.pdf )

September 2010

Stefnumótun í almenningssamgöngum
(Tillögur starfshóps innanríkisráðuneytisins
http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir2010/Almenningssamgongu---Samantekt-tillogur-januar2011.pdf)

Október 2010

Sameining í ríkisrekstri – 3, Eitt félag um flugleiðsögu og flugvallarekstur
(Ríkisendurskoðun – Skýrsla til Alþingis)
http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/isavia_sameining.pdf

Nóvember 2010

Forsendur rekstraráætlunar 2011 fyrir Isavia ohf.

Mars 2011

Líkleg þróun flugvélaflota í innanlandsflugi og afleiðingar breytinganna til ársins 2025, tæki,
kostnaður o.fl.
(Samantekt Jens Bjarnasonar fyrir Isavia)

Febrúar 2011

Skammtímaspá um farþegafjölda í alþjóðaflugi, janúar – maí 2011
(Airports Council International (ACI) Advisory Services http://www.aci-forecast.aero)

Apríl 2011

Future trends in Icelandic domestic aviation
(Háskólinn í Reykjavík T-859-RANN: Research-Oriented Project in Transport and Planning. Javier del
Río Álvarez, Diego Blanco Fierro, Andrés Gil Gazapo undir leiðsögn Haraldar Sigþórssonar)

Febrúar 2012

Skammtímaspá um farþegafjölda í alþjóðaflugi, janúar – maí 2012
(Airports Council International (ACI) Advisory Services http://www.aci-forecast.aero/trafficreport.htm)

Mars 2012

Staðsetning flugvallar
(Könnun Capacent Gallup fyrir Isavia meðal farþega Flugfélags Íslands) http://www.isavia.is/files/umisavia-skrar/utgefid-efni/skodanakonnun-capacent-i-innanlandsflugi-260412.pdf

Júní 2012

Vetrarferðir 2012
(Landráð – Bjarni Reynarsson fyrir Vegagerðina)
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Ferdavenjur_veturinn_20112012/$file/Ferdavenjur_veturinn_2011-2012.pdf

Júní 2012

Samgönguáætlun
(Þingsályktun um fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2011 – 2014 og
Þingsályktun um samgönguáætlun fyrir árin 2011 – 2022. Alþingi)
http://www.innanrikisraduneyti.is/verkefni/malaflokkar/samgonguaaetlun/

Ágúst 2012

Passenger Traffic Shows Modest Growth at 3% Year Over Year as Air freight is Flat for May
(Airports Council International (ACI) World Report, ágúst 2012)
http://www.aci.aero/aci/aci/file/World%20Report/2012/WorldReportAug2012.pdf

September 2012

Frumvarp til laga um miðstöð innanlandsflugs
(Alþingi, 141. löggjafarþing 2012 – 2013, þingskjal 120 — 120. mál
http://www.althingi.is/altext/141/s/0120.html)
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2012

Áhrifin ef miðstöð innanlandsflugs flyst til Keflavíkur
(Skýrsla KPMG 25. september 2012, unnin fyrir nokkur sveitarfélög á landsbyggðinni)
http://www.kpmg.com/IS/is/thjonusta/fyrirtaekjasvid/innra_eftirlit_ahaettust/ahaettustyringupplkerfa/Documents/ahrif-a-innanlandsflug.pdf
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Viðauki Áætlunarflugvellir

12.1.

Reykjavík

2012

Flugstarfsemi
Áætlunarflug, leiguflug, kennslu-, sjúkra- og
neyðarflug og millilandaflug, m.a. áætlunarflug
til Grænlands og Færeyja auk annars
millilandsflugs og þjónusta við flugvélar.
Reykjavíkurflugvöllur er skilgreindur sem
varaflugvöllur fyrir millilandaflug. Flugfélag
Íslands og flugfélagið Ernir annast áætlunarflug.
Farþegar sem fóru um flugvöllinn árið 2010 voru
rúmlega 401.000 sem er rúmlega helmingur
farþega allra innanlandsflugvalla landsins.
Farþegar í millilandaflugi voru alls 41.550 og
tæplega 2000 í sjúkraflugi. Flughreyfingum
fjölgaði um 11,57% frá árinu 2009 og voru samtals rúmlega 66.000 árið 2010. Vöru- og póstflutningar
drógust saman um 13,31% milli sömu ára.
Mannvirki
Reykjavíkurflugvöllur er skilgreindur í flokki nr. 1 samkvæmt reglugerð um flugvelli nr. 464/2007.
Flugbrautir eru þrjár: 1.567x45 m, 1.230x45 m og 960x30 m að lengd og breidd. Blindaðflug að
flugvellinum byggist á ILS-blindlendingarkerfi fyrir flugbraut nr. 19, stefnusendi og fjarlægðarmæli
fyrir flugbraut nr. 13 auk radíóvita og GPS leiðsögu fyrir aðra notkun. Aðflugsstjórn fer fram með
aðstoð ratsjár á Keflavíkurflugvelli. Fjölbreytt flugtengd starfsemi og mannvirki eru á
flugvallarsvæðinu, þ.e. flugstjórnarmiðstöð, flugstöðvar, flugturn, þjónustubyggingar flugrekstraraðila
aðalstöðvar og þjónustubyggingar Isavia auk flugskýla, o.fl.
Þjónusta
Þjónustu- og opnunartími Reykjavíkurflugvallar er frá klukkan 7 að morgni til 11:30 að kvöldi en
hægt er að óska eftir opnun og þjónustu utan þess tíma. Aðflugsstjórn fer fram á Keflavíkurflugvelli.
Björgunar- og slökkviþjónusta er samkvæmt
CAT 5 en hægt er að auka viðbúnað í CAT 7
samkvæmt beiðni. Á flugvellinum starfa um
500 manns, þar af 33 á vegum Isavia.
Rekstur, framkvæmdir og framtíðarspá
Myndin sýnir þróun farþegafjölda frá árinu
1971 ásamt spá til ársins 2025. Spáð er að árleg
aukning verði a.m.k. rúmlega 1% á tímabilinu
og að farþegar verði um 530 þúsund árið 2025.
Gera má ráð fyrir að tekjur nemi um 530 mkr. á
ári eftir árið 2013 en áætlaður kostnaður við
rekstur, viðhald og framkvæmdir nemi samtals um 12,4 milljarði króna til ársins 2025. Almennur
rekstrarkostnaður er um 335 milljónir á ári. Kostnaður við helstu framkvæmdir næstu 15 ár er áætlaður
tæplega 3,3 milljarðar króna á núvirði. Þar af er flugleiðsögubúnaður 211 mkr. og rafkerfi, s.s
aðflugsljós, hindranaljós, flugbrautarljós, akbrautarljós og hlaðlýsing, 478 mkr. Brýnt er að setja upp
aðflugsljós fyrir flugbraut nr. 13. Viðhaldskostnaður vegna slitlags á flugbrautum er um 783 mkr. og
kostnaður vegna viðhalds bygginga og nýframkvæmda 764 mkr. (bygging nýrrar flugstöðvar er þar
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ekki talin með). Meðal nýframkvæmda er geymsla fyrir flugvallartæki, hús fyrir fjarskiptasenda og
loftnetsmastur, endurnýjun og gerð nýrra flughlaða, vegagerð og endurnýjun malbiks á flugbrautum
nr. 01-19 og 13-31. Kostnaður vegna endurnýjunar flugvallartækja er áætlaður um 775 mkr. Þar af eru
flugbrautarsópar og slökkvibifreiðar ásamt flugverndarbúnaði vegna millilandaflugs um 57 mkr.
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Vestmannaeyjar

Flugstarfsemi
Áætlunarflug, leiguflug, kennslu-, sjúkra- og
neyðarflug. Farþegar voru tæplega 26.300 árið
2010 sem er fækkun um 52,51% frá fyrra ári.
Flughreyfingar drógust saman um 53,4% og
voru rúmlega 5.142 árið 2010. Helsta ástæða
fækkunar er sú að hætt var að styrkja flug til
Vestmannaeyja 1. ágúst árið 2009 og hætti
Flugfélag Íslands þá áætlunarflugi á þessari
leið. Í staðinn hóf Flugfélagið Ernir
áætlunarflug til Eyja með 19 sæta flugvél en
áður voru notaðar 50 sæta flugvélar. Veruleg
flugumferð er ávallt um Þjóðhátíðarhelgina og
fóru 4.000 farþegar um flugvöllinn á
Þjóðhátíð árið 2010 en flughreyfingar voru þá 789. Framtíðarþróun í fjölda flugfarþega er háð þróun
ferjusiglinga. Flugfarþegar voru flestir árið 1989, alls 89.000.
Mannvirki
Tvær flugbrautir, 1.160x45m og 1.199x45m að lengd og breidd. Báðar eru með bundnu slitlagi og
lýsingu. Erfitt er um vik að endurbæta öryggissvæði við flugbrautirnar vegna mikils
framkvæmdakostnaðar. Á flugvellinum er 400fm flugstöð, flugturn, sandgeymsla og vélageymsla. Tvö
flugskýli í einkaeigu eru á flugvallarsvæðinu. Flugvallarmannvirki og búnaður eru í ágætu ástandi.
Þjónusta
Flugvöllurinn er skilgreindur í þjónustuflokki B. Þjónustu- og opnunartími er kl. 08 –
20, að sumri 07 – 19 að vetri. Óska má eftir opnun flugradíóþjónustu og flugbrautarþjónustu með 1 –
2 klst. fyrirvara. Flugvallarstarfsmenn eru 5. Björgunar- og slökkviþjónusta er samkvæmt CAT 4.
Rekstur, framkvæmdir og framtíðarspá
Myndin sýnir þróun farþegafjölda síðan árið
1971 ásamt farþegaspá til ársins 2025. Miklar
sveiflur hafa verið á Vestmannaeyjaflugi allt
tímabilið. Gert er ráð fyrir um 3 – 5% árlegri
fækkun farþega, m.a. vegna bættra samgangna
með tilkomu Landeyjahafnar. Gera má ráð
fyrir að árlegar tekjur flugvallarins verði um
17 – 18 mkr. en rekstrarkostnaður er um 100
mkr. á ári og er mismunurinn greiddur úr
ríkissjóði. Flugvallarmannvirki eru í ríkiseigu
og er fjármögnun meiriháttar viðhalds og
nýframkvæmda í samgönguáætlun. Kostnaður
við helstu framkvæmdir næstu 15 ár er
áætlaður tæplega 500 mkr. á núvirði og er að mestu vegna endurnýjunar mannvirkja og búnaðar. Þar af
er flugleiðsögubúnaður 47 mkr. og rafbúnaður, s.s aðflugsljós, hindranaljós, flugbrautarljós,
akbrautarljós og hlaðlýsing, um 111 mkr. Kostnaður vegna viðhalds á slitlagi flugbrauta er áætlaður
um 117 mkr. og viðhalds bygginga og nýframkvæmdir 100mkr. Þar af eru um 60 mkr. vegna
stækkunar öryggissvæða við flugvöllinn sem fullnægja ekki flugvallareglugerð. Kostnaður vegna
endurnýjunar flugvallartækja er áætlaður um 135 mkr., þar af endurnýjun á slökkvibifreið um 60
milljónir.
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Ísafjörður
Flugstarfsemi
Áætlunarflug,
leiguflug,
sjúkraog
neyðarflug. Miklar sveiflur hafa verið
undanfarin ár í farþegafjölda. Þeir voru
rúmlega 43.200 árið 2010 sem nemur um
5,4% farþega allra innanlandsflugvalla
landsins en voru alls um 60 þúsund árið 1997.
Flughreyfingum fjölgaði um 2,13% á milli
ára og voru alls 2.092 árið 2010.

Mannvirki
Ein flugbraut, 1.400 x 42,5 m með bundnu
slitlagi sem snýr nokkurn veginn í
austur/vestur (80°/260°). Ísafjarðarflugvöllur
er viðkvæmur fyrir sunnan, austan og
suðaustan áttum og þarf oft að treysta á Þingeyrarflugvöll sem varaflugvöll þegar illa viðrar. Flugstöð,
vélageymsla, sandgeymsla og flugskýli í eigu ríkisins og í umsjón Isavia. Tvö flugskýli í einkaeigu eru
á flugvallasvæðinu. Aðflugsbúnaður þarfnast endurnýjunar eða að tekið verði upp GPS aðflug sem er
háð viðurkenningu Flugmálastjórnar Íslands á slíkum búnaði í flugvélum sem nota flugvöllinn í
blindflugi.
Þjónusta
Flugvöllurinn er skilgreindur í þjónustuflokki B. Þjónustu- og opnunartími er kl. 7 – 18 en 9 – 18 á
sunnudögum og hægt er að óska eftir opnun með 1 – 2 klukkustundar fyrirvara utan þess tíma.
Flugvallarstarfsmenn eru 5. Björgunar- og slökkviþjónusta er samkvæmt CAT 4.
Rekstur, framkvæmdir og framtíðarspá
Myndin sýnir þróun farþegafjölda frá árinu
1971 ásamt spá til ársins 2025. Miklar sveiflur
eru á flugi til og frá Ísafirði og hefur það verið
allt tímabilið en gert er ráð fyrir aukning verði
árið 2011 og um 1% aukning út tímabilið. Gera
má ráð fyrir að tekjur flugvallarins verði um 25
mkr. á ári en rekstrarkostnaður er um 105 mkr.
á ári. Mismunurinn er greiddur úr ríkissjóði.
Flugvallarmannvirki eru í eigu ríkisins og
fjármögnun
meiriháttar
viðhalds
og
nýframkvæmda á flugmálaáætlun. Kostnaður
við helstu framkvæmdir næstu 15 ár er áætlaður
tæplega 625 milljónir á núvirði og eru að mestu vegna endurnýjunar mannvirkja og búnaðar, þar af
flugleiðsögubúnaður 33 mkr. og rafbúnaðar, s.s hindrana-, aðflugs-, akbrauta-, flugbrautar- og
hlaðljósa, 60 mkr. Kostnaður vegna viðhalds á slitlagi flugbrauta er áætlaður um 32 mkr. og viðhald
bygginga og nýframkvæmdir 74 mkr. Þar af eru 33 mkr. vegna endurnýjunar á bifreiðastæðum, 25
mkr. vegna stækkunar á öryggissvæðum og 16 mkr. vegna akstursbrauta. Kostnaður við endurnýjun
flugvallartækja er áætlaður um 326 mkr., þar af ný slökkvibifreið um 75 mkr. og
brautarhreinsunartæki 115 milljónir.
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Þingeyri
Flugstarfsemi
Varaflugvöllur
fyrir
Ísafjarðarflugvöll.
Flugbrautin liggur
nokkurn veginn í
suðaustur/norðvestur (140°/320°), þ.e. þvert á
flugbrautarstefnu Ísafjarðarflugvallar og er vel
staðsettur með tilliti til sunnan- og suðaustanátta
sem oft hamla flugi til Ísafjarðar. Sandfell, sem
stendur norðvestan við flugbrautina, skapar þó
hindrun sem veldur því að takmarka verður
farþegafjölda Fokker 50 flugvéla í flugtaki.
Farþegafjöldi hefur sveiflast mikið milli ára og
var alls 714 árið 2010 en fór mest í 5.867 árið
1990 þegar flugvöllurinn var notaður í reglulegu
áætlunarflugi.

Mannvirki
Ein flugbraut, 1.084x30 m með bundnu slitlagi og ljósabúnaði, flugstöð og vélageymslu.
Þjónusta
Þjónustutími er ekki skilgreindur en hægt er að óska eftir þjónustu hvenær sem er sólarhringsins með 1
– 3 klukkustunda fyrirvara. Starfsmenn Ísafjarðarflugvallar annast viðhald og eftirlit. Björgunar- og
slökkviþjónusta er samkvæmt CAT 4.
Rekstur framkvæmdir og framtíðarspá
Myndin sýnir þróun farþegafjölda frá árinu
1971 ásamt spá til ársins 2025. Miklar sveiflur
hafa verið á flugi allt tímabilið og erfitt er að
áætla hvernig flugvöllurinn mun þróast í
framtíðinni, þ.e. hvort áætlunarflug verði hafið
eða sett þar upp einhver þjónusta. Gera má ráð
fyrir að árlegar tekjur nemi um einni milljón
króna en rekstrarkostnaður er um 10 mkr. á ári
og er mismunurinn greiddur úr ríkissjóði.
Flugvallarmannvirki eru í eigu ríkisins og
fjármögnun
meiriháttar
viðhalds
og
nýframkvæmda á flugmálaáætlun. Kostnaður
við helstu framkvæmdir næstu 15 ár er áætlaður
tæplega 80 milljónir króna á núvirði. Þar af er
flugleiðsögubúnaður 17 mkr., rafbúnaður, s.s aðflugsljós, hindranaljós, flugbrautarljós, akbrautarljós
og hlaðlýsing um 52 mkr., viðhald á slitlagi flugbrautar 71 mkr., viðhald bygginga og nýframkvæmda
um 10 mkr. og endurnýjun flugvallartækja um 8 milljónir.
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Bíldudalur
Flugstarfsemi
Áætlunarflug, leiguflug og sjúkra- og
neyðarflug. Farþegar voru rúmlega 3.600 árið
2010 og fækkaði um 4,3% á milli ára.
Flughreyfingar voru 716. Flugfélagið Ernir
heldur uppi áætlunarflugi einu sinni á dag 6
daga í viku. Flugbrautin er nokkuð vel
staðsett með hliðsjón af veðurfari.
Mannvirki
Ein flugbraut, 1.084x30 m með bundu slitlagi
og ljósabúnaði, flugstöð og lítilli vélageymslu
ásamt gámi sem þjónar sem skýli fyrir

björgunarbát. Þörf er á að reisa nýja vélageymslu.
Þjónusta
Þjónustutími er kl. 08 – 13 alla daga ársins en lenda má hvenær sem er og hægt að óska eftir þjónustu
með 1 – 2 klst. fyrirvara. Tveir starfsmenn eru á flugvellinum, þar af einn hjá Isavia. Björgunar- og
slökkviþjónusta er samkvæmt CAT 3.
Rekstur, framkvæmdir og framtíðarspá
Myndin sýnir þróun farþegafjölda frá árinu 1971
ásamt spá til ársins 2025. Miklar sveiflur hafa
verið á flugi allt tímabilið og erfitt er að áætla
hvernig flugvöllurinn muni þróast í framtíðinni
en flug til Bíldudals hefur verið ríkisstyrkt að
undaförnu um 50 milljónir króna á ári.
Miklar vegaframkvæmdir sem fyrirhugaðar eru á
sunnanverðum Vestfjörðum gætu haft áhrif á
þróun farþegafjölda. Gera má ráð fyrir að
árstekjur flugvallarins nemi um 1,5 milljón króna
en rekstrarkostnaður er um 22 mkr. á ári og er
mismunurinn
greiddur
úr
ríkissjóði.
Flugvallarmannvirki eru ríkiseign og fjármögnun meiriháttar viðhalds og nýframkvæmda á
flugmálaáætlun. Kostnaður við helstu framkvæmdir næstu 15 ár er áætlaður tæplega 571 milljónir
króna á núvirði. Þar af er flugleiðsögubúnaður 32 mkr., rafbúnaður, s.s aðflugsljós, hindranaljós,
flugbrautarljós, akbrautarljós og hlaðlýsing, 62,4 mkr., viðhald á slitlagi flugbrautar um 27 mkr.
Kostnaður vegna viðhalds bygginga og nýframkvæmda er áætlaður um 370 milljónir, þar af gerð
öryggissvæða 230 mkr., bygging tækja- og sandgeymslu 95 mkr. og ný vatnsveita 45 milljónir. Áætlað
er að endurnýjun flugvallartækja kosti um 74 mkr. en þar er helst að nefna endurnýjun á
slökkvibifreið.
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Gjögur
Flugstarfsemi
Áætlunarflug,
leiguflug,
sjúkraog
neyðarflug. 269 farþegar fóru um flugvöllinn
árið 2010 sem er um 39% fækkun frá fyrra ári
og hefur farþegafjöldi sveiflast mikið milli
ára.
Gjögurflugvöllur
er
ein
helsta
samgönguæð Árneshrepps við aðra landhluta.
Um 50 manns búa í hreppnum og treysta þeir
mjög á áætlunarflug, enda landleiðin til
annarra landshluta oft ófær að vetrinum.
Flugfélagið Ernir heldur uppi áætlunarflugi
milli Reykjavikur og Gjögurs einu sinni til
tvisvar í viku allan ársins hring.

Mannvirki
Ein flugbraut, 960x28 m með ljósabúnaði, flugstöð, vélageymslu, bátaskýli og ljósvél í gámi.
Gjögurflugvöllur er eini áætlunarflugvöllur landsins sem ekki hefur bundið slitlag.
Þjónusta
Flugvöllurinn er skilgreindur í þjónustuflokki B 2. Opnunartími er virka daga kl. 08 – 16 en
þjónustutími vegna fastrar þjónustu er kl. 11:30 til 15:30 á mánudögum og fimmtudögum og frá 1.
júní til 1. október eingöngu á mánudögum Engin föst þjónusta er á helgidögum. Óska má eftir
opnun með 1 – 2 klst. fyrirvara. Björgunar- og slökkviþjónusta er samkvæmt CAT 2.

Rekstur, framkvæmdir og framtíðarspá
Myndin sýnir þróun farþegafjölda frá árinu
1971 ásamt spá til ársins 2025. Miklar
sveiflur hafa verið á flugi allt tímabilið og
erfitt er að áætla hvernig flugvöllurinn muni
þróast í framtíðinni en flug til Gjögurs hefur
verið ríkisstyrkt að undaförnu um 17 milljónir
króna
á
ári.
Heildarrekstrarkostnaður
flugvallarins er um 15 milljónir á ári en
komið er að miklum endurbótum á
flugvellinum
og
nemur
áætluð
framkvæmdaþörf til ársins 2025 rúmlega 428
milljónum króna. Samtals nemur áætlaður
kostnaður við rekstur, viðhald og uppbyggingu næstu 15 árin um 656 mkr. Helstu framkvæmdir eru
uppbygging og endurnýjun á flugbrautinni sjálfri, 208 mkr., endurnýjun á flugleiðsögubúnaði ásamt
ljósakerfi, 76 mkr., og flugvallartæki og slökkvibifreið um 100 milljónir. Eins og sjá má af spá um
farþegaþróun á flugvellinum á Gjögri fara mjög fáir farþegar um flugvöllinn og er gert ráð fyrir að
þeim fari fækkandi.
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Akureyri
Flugstarfsemi
Áætlunarflug, leigu-, kennslu-, sjúkra- og
neyðarflug og millilandaflug. Farþegar voru
alls 203.000 árið 2010 og fjölgaði um tæp 7%
frá fyrra ári. Það er tæplega 26% af
heildarfjölda farþega í innanlandsflugi.
Millilandafarþegar voru tæplega 15.600 og
flughreyfingar tæplega 14.000. 40 – 50
einkaflugvélar eru starfræktar á flugvellinum.

Mannvirki
Ein flugbraut, 2.400x45 m með ljósa og
aðflugsbúnaði, flugstöð (ca 1.600fm),
tækjageymslu fyrir slökkvibifreiðar og
vinnuvélar og sandgeymslu sem einnig hýsir spennistöð (seglarými). Níu flugskýli og aðrar byggingar
flugrekstrartengda starfsemi eru á flugvellinum. Aðflugsbúnaður var nýlega endurnýjaður og nýtt ILS
aðflug hefur verið sett upp. Þörf er á nýju flughlaði til þess að öryggiskröfur verði uppfylltar og
stækkun flugstöðvar væri æskileg vegna aukins millilandaflugs sem krefst aðskilnaðar farþega.
Þjónusta
Flugvöllurinn er varaflugvöllur í áætlunarflugi um Keflavíkurflugvöll. Þjónustu- og opnunartími er
alla daga kl. 7 – 23 en óska má eftir opnun utan þess tíma. Starfsmenn eru alls um 100, þó mismunandi
eftir árstíðum, og þar af 29 hjá Isavia. Björgunar- og slökkviþjónusta er samkvæmt CAT 5 en hægt er
að hækka upp í CAT 7.
Rekstur, framkvæmdir og framtíðarspá
Myndin sýnir þróun farþegafjölda frá árinu 1971
ásamt spá til ársins 2025. Heildarfarþegafjöldi
árið 2010 var 203 þúsund og þar af tæplega 8
þúsund í millilandaflugi sem var að stærstum
hluta vegna eldgossins í Eyjafjallajökli þegar
millilandaflug færðist tímabundið til Akureyrar
og Egilsstaða. Gert er ráð fyrir um 25%
farþegaaukningu til loka tímabilsins og að þeir
verði orðnir um 257 þúsund árið 2025, þar af um
5% í millilandaflugi. Áætlaðar tekjur miðað við
ofangreinda farþegaspá eru um 1,6 milljarðar
króna eða um 112 milljónir á ári. Heildarrekstrarkostnaður flugvallarins ásamt viðhaldi og
fjárfestingum til ársins 2025 er áætlaður rúmlega 10,4 milljarðar þar af eru framkvæmdir og
meiriháttar viðhald um 3,6 milljarðar. Mismunurinn, um 8,8 milljarðar, þarf að koma með auknum
álögum eða úr ríkissjóði. Flugvallarmannvirki eru í eigu ríkisins og fjármögnun meiriháttar viðhalds
og nýframkvæmda á flugmálaáætlun. Helstu framkvæmdir sem ráðast þarf í eru endurnýjun
flugleiðsögubúnaðar 242 mkr., ný eldsneytisstöð 54 mkr., ný og endurbætt flughlöð 1.000 mkr.,
endurnýjun á akbrautum og bílastæðum 80 mkr., endurnýjun og viðhald á slitlagi flugbrautar 222
mkr., endurbætur vegna flugverndar 104 mkr., ljósa- og rafbúnaðar á flugbrautunum 345 mkr., vélar
og tæki; flugbrautarsópar, snjóblásarar, slökkvibifreið, þjónustubifreiðar, dráttarvélar o.fl. 56 mkr.
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Grímsey
Flugstarfsemi
Áætlunarflug, leigu-, kennslu-, sjúkra- og
neyðarflug. Heildarfarþegafjöldi árið 2010 var
tæplega 3.700 manns sem er rúm 8% aukning
frá fyrra ári. Flug til Grímseyjar hefur aukist
jafnt og þétt undanfarin ár, sérstaklega með
ferðamenn að sumrinu. Áætlunarflug til
Grímseyjar er ríkisstyrkt um 16 milljónir á ári.
Mannvirki
Ein flugbraut, 1.030x23 m með bundu slitlagi
og ljósabúnaði, flugstöð og tækjageymslu.

Þjónusta
Flugvöllurinn er skilgreindur í flokki 2B. Þjónustutími er í tengslum við flug til og frá Akureyri
þrisvar í viku að vetri og daglega að sumrinu en óska má eftir opnun með 1 – 2 klst. fyrirvara.
Starfsmenn eru 2 og þar af eru 1,25 stöðugildi á vegum Isavia. Björgunar- og slökkviþjónusta er
samkvæmt CAT 3.
Rekstur, framkvæmdir og framtíðarspá
Myndin sýnir þróun farþegafjölda frá árinu 1971
ásamt spá til ársins 2025. Um nokkuð greinilega
aukningu er að ræða eða um 9% á ári.
Heildarrekstrarkostnaður flugvallarins ásamt
nauðsynlegu viðhaldi og fjárfestingum til ársins
2025 er áætlaður rúmlega 584 milljónir króna,
þar af eru framkvæmdir og meiriháttar viðhald
um 237 milljónir. Heildartekjur eru áætlaðar um
40 mkr. Helstu framkvæmdir sem ráðast þarf í
eru endurnýjun á flugleiðsögubúnaði 33,5 mkr.,
endurnýjun slitlags 44 mkr., ljósabúnaður og annar rafbúnaður 59 mkr. og endurnýjun tækja og
búnaðar 99 milljónir, þar af slökkvibifreið um 50 mkr. og fjölnota dráttarvél 25 milljónir.
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Þórshöfn
Flugstarfsemi
Áætlunarflug,
leiguflug,
sjúkraog
neyðarflug. Heildarfarþegafjöldi var 1.656
árið 2010 sem er um 13% aukning frá fyrra
ári. Flug til Þórshafnar og Vopnafjarðar um
Akureyrarflugvöll er ríkisstyrkt með
heildarframlagi að upphæð um 48 milljónir
króna.
Mannvirki
Ein flugbraut, 1.199x30 m með bundu
slitlagi og ljósabúnaði, flugstöð og
vararafstöð í gámi.

Þjónusta
Flugvöllurinn er skilgreindur í flokki 2C. Þjónustutími er kl. 8 – 12 alla virka daga í tengslum við flug
frá Akureyri en óska má eftir opnun með 1 – 2 klst. fyrirvara. Starfsmenn eru 2, þar af 0,15 stöðugildi
á vegum Isavia. Björgunar- og slökkviþjónusta er samkvæmt CAT 3.
Rekstur, framkvæmdir og framtíðarspá
Myndin sýnir þróun farþegafjölda frá árinu 1971
ásamt spá til ársins 2025. Miklar sveiflur hafa
verið á flugi allt tímabilið og erfitt er að áætla
hvernig umferð muni þróast í framtíðinni. Ekki
er gert ráð fyrir mikilli aukningu farþega um
Þórshafnarflugvöll
til
ársins
2025.
Heildarkostnaður við rekstur flugvallarins á
tímabilinu er áætlaður um 547 milljónir króna.
Tekjur flugvallarins eru áætlaðar um 1,5 mkr. á
ári.
Áætlaður
heildarkostnaður
vegna
framkvæmda og meiriháttar viðhalds næstu 15 ár
nemur um 232 mkr. Þar af er endurnýjun flugleiðsögubúnaðar 30 mkr., endurnýjun slitlags 88mkr,
ljósa og rafbúnaðar 52 mkr., meiriháttar viðhald og nýframkvæmdir 42 mkr. og endurnýjun
flugvallartækja 24 milljónir.
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12.13. Vopnafjörður
Flugstarfsemi
Áætlunarflug, leiguflug, sjúkra- og
neyðarflug. Heildarfarþegafjöldi var um
1.990 árið 2010 sem er um 6% aukning frá
fyrra ári. Flug til Vopnafjarðar og
Þórshafnar um Akureyrarflugvöll er
ríkisstyrkt með heildarframlagi að upphæð
um 48 milljónum króna.
Mannvirki
Ein flugbraut, 885x30 m með bundu
slitlagi, flugstöð, vélageymslu og rafstöð.

Þjónusta
Flugvöllurinn er skilgreindur í flokki 2C. Þjónustutími er kl. 08 – 12 alla virka daga í tengslum við
flug frá Akureyri en óska má eftir opnun með 1 – 2 klst. fyrirvara. Starfsmenn eru 2, þar af 1,3
stöðugildi á vegum Isavia. Björgunar- og slökkviþjónusta er samkvæmt CAT 3.
Rekstur, framkvæmdir og framtíðarspá
Myndin sýnir þróun farþega frá árinu 1971
ásamt spá til ársins 2025. Miklar sveiflur hafa
verið á flugi allt tímabilið og erfitt er að áætla
hvernig umferð muni þróast framtíðinni. Þó er
gert ráð fyrir aukningu farþega um
Vopnafjarðarflugvöll til ársins 2025 og að
farþegar verði orðnir 2.499 í lok tímabilsins.
Heildarkostnaður við rekstur og framkvæmdir á
Vopnafjarðarflugvelli á tímabilinu er áætlaður
um 646 milljónir króna. Tekjur eru tæplega 2
milljónir á ári. Áætlað er að framkvæmdir og
meiriháttar viðhald næstu 15 árin nemi um 264 mkr. Helstu framkvæmdir eru endurnýjun á
flugleiðsögubúnaði 34 mkr., viðhald á slitlagi, endurnýjun ljósa og rafbúnaðar 47 og 48mkr., smíði
tækja- og sandgeymslu 95mkr. og endurnýjun flugvallartækja og búnaðar 31 milljón.
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12.14 Egilsstaðir
Flugstarfsemi
Áætlunarflug,
leiguflug,
sjúkraog
neyðarflug og millilandaflug. Farþegafjöldi
var rúmlega 90.500 árið 2010 sem er fækkun
um 7% frá árinu 2009. Flughreyfingar voru
alls um 3.300.
Mannvirki
Ein flugbraut, 1.850x45 m með bundnu
slitlagi, flugstöð, tvær vélageymslur (önnur
að stærstum hluta í eigu Isavia en hluti í eigu
Flugfélags Íslands og hin sameign Isavia og
staðarslökkviliðs), sandgeymsla, eitt flugskýli
í einkaeigu, einn Egnos-gámur og einn
veðurathugunargámur. Ný aðflugsljós eru á flugvellinum en ljúka þarf gerð öryggissvæðis norðan
flugbrautar og nýs flughlaðs norðan við flugstöðina til þess að öryggiskröfum verði fullnægt.
Þjónusta
Flugvöllurinn er varaflugvöllur í áætlunarflugi um Keflavíkurflugvöll og er opinn allan sólarhringinn.
Starfsmenn eru alls 26, þar af 22 hjá Isavia. Björgunar- og slökkviþjónusta er samkvæmt CAT 5 en
hægt að hækka í CAT 7.
Rekstur, framkvæmdir og framtíðarspá
Myndin sýnir þróun farþegafjölda frá árinu 1971
ásamt spá til ársins 2025. Farþegaaukning náði
hámarki
árið
2006
og
2007
þegar
stóriðjuframkvæmdir á Austurlandi stóðu sem
hæst. Eftir það dró úr farþegaaukningu en gert er
ráð fyrir áframhaldandi aukningu og að um 144
þúsund farþega fari um flugvöllinn árið 2025.
Heildarrekstrarkostnaður á tímabilinu er áætlaður
um 6,7 milljarðar króna og tekjur um 790
milljónir, eða um 56 mkr. á ári. Kostnaður við
helstu framkvæmdir næstu 15 ár er áætlaður um 2,4 milljarðar króna á núvirði og er að mestu vegna
endurnýjunar á flugleiðsögubúnaði 242 mkr., slitlagi 476 mkr., ljósa og rafbúnaði 205 mkr. og.,
viðhaldi bygginga 60 mkr. Áætlað er að nýframkvæmdir og endurbyggingarverkefni nemi 1.017 mkr.,
þar af flughlöð 584 mkr. auk endurnýjunar á eldsneytisstöð, véla- og sandgeymslu, sendahúsi og
fleiru. Kostnaður vegna flugverndarbúnaðar er áætlaður um 104mkr. og flugvallartækja og búnaðar
382 milljónir.
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12.15 Hornafjörður
Flugstarfsemi
Áætlunarflug,
leiguflug,
sjúkraog
neyðarflug. Heildarfarþegafjöldi var um 10
þúsund árið 2010 sem er fækkun um 6% frá
fyrra ári. Áætlunarflug er ríkisstyrkt að
upphæð um 54 milljónir króna á ári.
Leiguflug með ferðamenn að sumrinu hefur
aukist nokkuð á undanförnum árum.
Mannvirki
Ein flugbraut, 1.500x30 m, með bundnu
slitlagi og ljósabúnaði, flugstöð og
vélageymslu. Stækka þarf tækjageymslu til
þess að hún rúmi öll snjóruðningstæki flugvallarins.
Þjónusta
Flugvöllurinn er skilgreindur í flokki 3C. Þjónustutími er í tengslum við flug Flugfélagsins Ernis milli
Hafnar og Reykjavíkur 6 daga vikunnar en tímasetning er misjöfn eftir dögum og árstíma. Óska má
eftir opnun með 1 – 2 klst. fyrirvara. Starfsmenn eru 3 og þar af eru 2,3 stöðugildi á vegum Isavia.
Björgunar- og slökkviþjónusta er samkvæmt CAT 3.

Rekstur, framkvæmdir og framtíðarspá
Myndin sýnir þróun farþegafjölda frá árinu 1971
ásamt spá til ársins 2025. Farþegaaukning er
hægt stígandi eftir umtalsverða fækkun á árunum
2000 – 2003. Gert er ráð fyrir áframhaldandi
aukningu til ársins 2025 og að farþegafjöldi verði
þá orðinn um 11.900. Heildarrekstrarkostnaður á
tímabilinu er áætlaður um 962 milljónir króna og
árlegar tekjur um 6 mkr. Kostnaður við helstu
framkvæmdir næstu 15 ár er áætlaður um 524
mkr. og er þar helst að nefna endurnýjun á
flugleiðsögubúnaði 30 mkr., viðhald á slitlagi 118 mkr., nýframkvæmdir og endurbyggingar 181 mkr.,
endurnýjun ljósa og rafbúnaðar 76 mkr. og endurnýjun flugvallartækja 108 milljónir.
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Viðauki Lendingarstaðir með tiltekinn búnað eða aðstöðu og sumir með
þjónustu skv. beiðni

Viðhald og umhirða þessara flugvalla miðast við þann búnað sem fyrir hendi er, s.s.
endurnýjun ljósa, vindpoka og merkjahatta ásamt slætti grasflugbrauta og völtun malarbrauta
a.m.k. einu sinni á ári eða oftar eftir þörfum. Yfirleitt er ekki um neitt vetrarviðhald að ræða,
svo sem snjómokstur, nema í undantekningartilvikum og þá helst vegna neyðar- og
sjúkraflugs. Sjá frekari upplýsingar í töflu 2.
Bakki

1.000x30 m flugbraut með klæðningu með flugbrautarljósum og 800x30 m grasbraut með
ljósum ásamt flugstöð. Leiðsöguþjónusta samkvæmt beiðni.

Rif

979x30 m flugbraut með klæðningu og 822x29 m malarbraut ásamt flugstöð. Bautar- og
leiðsöguþjónusta samkvæmt beiðni.

Hella

1.028x56 m grasbraut með brautarljósum og 555x52 m grasbraut ásamt afdrepi.

Sandskeið

799x23 m flugbraut með klæðningu.

Stykkishólmur

1.120x31 m malarbraut. Flugstöðvarbygging er leigð út sem skrifstofuhúsnæði.
Leiðsöguþjónusta samkvæmt beiðni.

Hólmavík

1.000x30 m malarbraut. Flugstöð.

Blönduós

970x27 m malarbraut með flugbrautar- og aðflugshallaljósum ásamt flugstöð.

Húsavík

1.605x30 m flugbraut með klæðningu, flugbrautar- og aðflugshallaljósum ásamt flugstöð.
Brautar- og leiðsöguþjónusta samkvæmt beiðni. Flugfélagið Ernir heldur uppi áætlunarflugi.

Sauðárkrókur

1.887x30 m flugbraut með klæðningu, flugbrautar- og aðflugshallaljósum ásamt flugstöð.
Brautar- og leiðsöguþjónusta samkvæmt beiðni.

Kópasker

875x24 m og 799x26 m malarbrautir.

Raufarhöfn

1.077x36 og 577x26 m malarbrautir.

Siglufjörður

799x28 m flugbraut með klæðningu ásamt flugstöð.

Breiðdalsvík

813x28 m malarbraut.

Djúpivogur

744x24 m malarbraut.

Norðfjörður

1.112x30 m malarbraut ásamt flugstöð. Bautar- og leiðsöguþjónusta samkvæmt beiðni.
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