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Uppbyggingaráætlun fyrir Akureyrarflugvöll

Markmið

Að styrkja flugsamgöngur við Norðurland eystra.
Að bæta aðstöðu á Akureyrarflugvelli til að geta þjónað millilandaflugi og
þjónað sem varaflugvöllur.

Stutt verkefnislýsing

Mikilvægt er að marka framtíðarsýn fyrir Akureyrarflugvöll og setja upp
heildaráætlun um uppbyggingu þar sem áfangar eru skilgreindir og þeim
forgangsraðað út frá þörf og kostnaði. Verkefnið miðar að því að setja
fram slíka áætlun (masterplan) um uppbyggingu sem er mikilvægt
hjálpargagn m.a. fyrir fjárveitingarvaldið og stjórnvöld. Slík áætlun er
einnig mikilvæg í markaðsstarfi ferðaþjónustunnar á Norðurlandi.
Á undanförnum árum hefur leiguflug um Akureyrarflugvöll verið stundað
af og til á vegum íslenskra ferðaskrifstofa. Í janúar sl. var hafið
reglubundið flug milli Akureyrar og Bretlands í samstarfi við breska
ferðaskrifstofu. Flugið stóð um nokkura vikna skeið í janúar og febrúar sl.
og var eftirspurn langt umfram væntingar, alls 14 flugferðir, og ljóst að
framhald verður næsta vetur. Þegar er búið að setja í sölu 22 flugferðir
veturinn 2018 -2019 og líkur á að þeim muni fjölga. Áform eru um flug
um Akureyrarflugvöll sumarið 2019 og í framhaldi allt árið um kring.
Mikilvægi þessa flugs fyrir ferðaþjónustuna hefur komið glöggt í ljós.
Í tengslum við þessa stórauknu umferð í millilandaflugi hafa komið í ljós
verulegir annmarkar á aðstöðu og búnaði Akureyrarflugvallar. Þeir
annmarkar sem einkum hafa komið í ljós eru:
Ófullnægjandi aðflugsbúnaður. Erlendar flugvélar hafa ítrekað hætt við
lendingu af þeim sökum. Stefnt er að úrbótum með uppsetningu ILS
aðflugsbúnaði fyrir aðflug úr norðri næsta haust.
Óviðunandi aðstaða í flugstöð. Flugstöðin nægir til að sinna
innanlandsflugi, en brýn þörf er á stækkun til að sinna auknu
millilandaflugi á komandi misserum. Í núverandi aðstöðu er ekki hægt að
koma öllum farþegum, oft nærri 200 talsins, inn vegna þrengsla í
vegabréfaskoðun og strætó þarf að vera til taks úti fyrir til að skýla fyrir
veðri. Einnig er mjög erfitt að sinna bæði innanlandsflugi og
millilandaflugi á sama tíma vegna þrengsla og aðstöðuleysis.
Þrengsli á flughlaði. Stækkun á flughlaði er mikilvæg fyrir flugöryggi á
Íslandi almennt, þar sem Akureyrarflugvöllur, ásamt Egilsstöðum, á að
sinna hlutverki varaflugvallar fyrir Keflavík. Geta Akureyrarflugvallar er
takmörkuð til að sinna hlutverki sínu sem varaflugvöllur, þar sem
flugvélastæði rúmar einungis þrjár þotur með góðu móti í dag. Stækkun
flughlaðs er líka mikilvæg fyrir framtíðaruppbyggingu á flugvallarsvæðinu
öllu, s.s. flugstöð og ýmsa þjónustustarfsemi sem líður fyrir aðstöðuleysi.
Öruggari flugleiðsögn. Í uppbyggingaráætluninni er einnig mikilvægt að
fram komi að semja þarf við ESB um notkun á EGNOS-leiðréttingum á
gervihnattaleiðsögukerfum hérlendis. EGNOS gefur gríðarlega mikla
möguleika á nákvæmari leiðstögn fyrir aðflug á flugvelli og krefst auk
þess ekki jarðbundins búnaðar á hverjum flugvelli. Slíkt kerfi mundi valda
byltingu í flugleiðsögu við Akureyrarflugvöll.
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sóknaráætlun 20152019

Verkefnið hefur mjög sterka skírskotun til Sóknaráætlunar Norðurlands
eystra. Við gerð sóknaráætlunar kom fram með afgerandi hætti að
stærsta hagsmunamál landshlutans í heild var talið millilandaflug um
Akureyrarflugvöll (bls. 15). Millilandaflugið er því eitt af þremur
meginmarkmiðum fyrir ferðaþjónustu landshlutans (meginmarkmið 7,
bls. 18). Sem undirmarkmið (7.1) er að bæta möguleika fólks til beinna
erlendra flugsamgangna á Norðurlandi.
Verkefnið fellur beint að því meginmarkmiði (6) að ferðaþjónustan verði
heilsársatvinnugrein á Norðurlandi, að ferðamönnum fjölgi utan
háannartíma og hægt verði að lengja dvöl þeirra. Millilandaflugið er
grundvallaratriði í því samhengi eins og reynslan hefur þegar sýnt.
Undirmarkmið 6.2 kveður á um að byggja upp innviði í landshlutanum
sem snúa að ferðaþjónustu.
Verkefnið styður við stefnu Sóknaráætlunar um að setja aukinn kraft í
markaðssetningu landshlutans í ferðaþjónustu (bls 16) og styður við
markaðssetningu á Norðurlandi sem eftirsóknarverðum áfangastað fyrir
millilandaflug (bls. 15 – 16).

Árangursmælikvarðar

Áfangaskipt, kostnaðarmetin og forgangsröðuð heildaráætlun um
uppbyggingu (uppbyggingaráætlun) Akureyrarflugvallar þannig að
völlurinn og aðstaða öll geti annað auknu millilandaflugi og sinnt því
hlutverki að vera varaflugvöllur fyrir Keflavík.

Lokaafurð

Uppbyggingaráætlun (masterplan) fyrir Akureyrarflugvöll, sem lögð
verður fyrir þingmenn og samgönguyfirvöld.

Tímarammi

Stefnt er að lokum verkefnis fyrir lok júní 2018

Áætlaður kostnaður

3,5 mkr.

Framlag úr
sóknaráætlun 2018

3,5 mkr.

