
 

 

Ríki, Reykjavíkurborg og Icelandair Group gera með sér svofellt 

 

Samkomulag  

um innanlandsflug 
 

Ríki og Reykjavíkurborg hafa undanfarið átt í viðræðum um framtíð flugvallar í 

Vatnsmýri í tengslum við undirbúning og auglýsingu aðalskipulags Reykjavíkur, sem 

gerir ráð fyrir að flugstarfsemi víki úr Vatnsmýrinni í áföngum.  

Viðræðurnar hafa byggt á því að aðilar eru sammála um að staðsetning 

innanlandsflugvallar á höfuðborgarsvæðinu sé fyrsti kostur. Sameiginlegir hagsmunir 

ríkis og borgar eru að tryggja sem besta sátt allra landsmanna um þetta mikilvæga mál 

og kanna því til fullnustu helstu staðsetningarkosti innanlandsflugs á 

höfuðborgarsvæðinu.  

Viðræðurnar hafa byggt á grunni fyrri samninga milli ríkisins og Reykjavíkurborgar. 

Afstaða ríkisvaldsins er að tryggja öryggi í innanlandsflugi með þeim hætti að næstu ár 

geti flugvöllur í Vatnsmýri sinnt því hlutverki sem honum er ætlað. Til að koma til móts 

við það og gefa svigrúm fyrir vinnu við að kanna aðra kosti hefur Reykjavíkurborg fallist 

á að gera þá breytingu á fyrirliggjandi tillögu að aðalskipulagi Reykjavíkur að norður-

suður-brautinni verði áfram tryggður sess í aðalskipulagi Reykjavíkur til ársins 2022, í 

stað 2016 eins og fyrirliggjandi tillaga gerir ráð fyrir.  

Sameiginleg athugun ríkis, Reykjavíkurborgar og Icelandair Group á flugvallarkostum 

Ríki, Reykjavíkurborg og Icelandair Group eru sammála um að fullkanna aðra kosti til 

rekstrar innanlandsflugs en framtíðarflugvöll í Vatnsmýri. Aðilar eru einnig sammála 

um að staðsetning nýs flugvallar á höfuðborgarsvæðinu er fyrsti kostur og hvetja til 

þess að möguleg ný flugvallarstæði verði ekki útilokuð við endurskoðun á 

svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins sem stendur yfir.  

Ábyrgðarmenn verkefnisins eru innanríkisráðherra, borgarstjóri og forstjóri Icelandair 

Group. Hver aðili um sig tilnefnir einn aðila í stýrihóp verkefnisins sem verður undir 

formennsku Rögnu Árnadóttur, sem er sameiginlegur fulltrúi samningsaðila. Jafnframt 

verður settur upp samráðshópur sem fær reglulega upplýsingar um framvindu 



vinnunnar. Þar eigi m.a. sæti fulltrúar sveitarfélaga utan höfuðborgarsvæðisins, 

hagsmunaaðila í flugi, Landspítala, Háskóla Íslands, Háskólans í Reykjavík og fulltrúar 

áhugahópa með og á móti flutningi flugvallarins.   

i) Stýrihópurinn hefur heimild til að kalla eftir vinnu sérfræðinga sem aðilar 

samkomulagsins leggja þeim til. Jafnframt er gert ráð fyrir að stýrihópurinn 

komi sér saman um ráðgjafafyrirtæki með víðtæka reynslu af skipulagi og 

hönnun flugvalla til að draga fram valkosti og bestu lausnir fyrir mögulegan 

flugvöll. Athugunin miðist m.a. við lengri brautir, kjörlegu þeirra og aðra þætti 

sem ekki hafa komið til skoðunar í fyrri athugunum en stuðlað geta að góðri 

nýtingu vallarins.  
 

ii) Einnig verði lagt mat á rekstrargrundvöll og möguleg sóknarfæri sem nýr 

flugvöllur með þróunarmöguleika til framtíðar hefur í för með sér fyrir íbúa, 

ferðaþjónustu og atvinnulíf.  
 

iii) Reglulega verði gerð grein fyrir framvindu verkefnisins en lokaskil verði eigi síðar 

en í árslok 2014. 

 

Gjört í Reykjavík 25. október 2013 
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Í framhaldi af undirritun meðfylgjandi samkomulags milli ríkis, Reykjavíkurborgar og 

Icelandair Group munu ríki og Reykjavíkurborg vinna í samræmi við áður undirritaða 

samninga. Undirbúningur eftirfarandi verkefna mun þegar hefjast: 

i) Aðilar fylgi eftir auglýstu deiliskipulagi sem gerir ráð fyrir stækkun alþjóðlegu 

flugstjórnarmiðstöðvarinnar í Vatnsmýri, enda er starfsemi hennar óháð 

staðsetningu innanlandsflugs, sbr. yfirlýsingar Isavia. 

ii) Aðilar ljúki vinnu við endurskoðun á deiliskipulagi fyrir flugvallarsvæðið og að 

tilkynnt verði um lokun NA/SV-brautarinnar samhliða auglýsingu þess, síðar á 

þessu ári. Samtímis skal endurskoða núgildandi skipulagsreglur fyrir 

Reykjavíkurflugvöll til samræmis.  

iii) Þegar lokun NA/SV brautarinnar hefur verið staðfest verða ný lendingarljós tekin í 

notkun í samræmi við breytt deiliskipulag og nauðsynlegur fjöldi trjáa í Öskjuhlíð 

felldur í þágu flugstarfseminnar. Aðilar leiti þó sameiginlega leiða til að milda 

sjónræn áhrif hinna nýju lendingarljósa frá fyrirliggjandi tillögum og takmarka 

fellingu trjáa í Öskjuhlíð. Óháð öðrum verkþáttum sem í samkomulaginu felast 

munu innanríkisráðuneytið og Isavia hafa forgöngu um að kennslu- og einkaflugi 

verði fundinn nýr staður í nágrenni borgarinnar í samræmi við áður gefin fyrirheit 

vegna endurbyggingar vallarins um síðustu aldamót og skal stefnt að því að 

framkvæmdir verði hafnar eins fljótt og verða má.  
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