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Efni: Áform um breytta skiptihæð yfir Íslandi 
 
Í samræmi við ákvæði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) hefur skiptihæð verið 
ákveðin fyrir alla flugvelli á Íslandi.  Upphaflega voru skiptihæðir ólíkar milli 
flugvalla en síðar var tekin sú ákvörðun að hafa skiptihæðina þá sömu fyrir alla 
flugvelli á Íslandi, 7000 fet.   
 
Frá því sú ákvörðun var tekin hafa af og til heyrst sjónarmið um að æskilegt væri að 
hækka skiptihæðina og þau rök m.a. tilgreind að æskilegt sé að skiptihæð sé hærri en 
lágmarksflughæð í geira (minimum sector altitude) og að æskilegt væri að skiptihæð 
væri hærri en tilgreindar flughæðir í að- og brottflugsferlum.  Með tilkomu 
starfsaðferða um samfellda lækkun (continuous descent operations) komu enn fremur 
ráðleggingar frá ICAO um að skiptihæð ætti að vera eins há og mögulegt væri (ICAO 
Doc 9931) sem er breyting frá fyrri ráðleggingum um að skiptihæð ætti að vera eins 
lág og mögulegt væri (ICAO Doc 8168).  
 
Innan Evrópu hafa umræður átt sér stað um samræmingu skiptihæðar innan álfunnar 
en í dag er skiptihæð bæði ólík milli landa og einnig milli flugvalla/svæða innan hvers 
lands. Nú síðast fór af stað verkefni hjá EASA árið 2013,  Harmonised European 
Transition Altitude (HETA), sem lauk 2015 með þeirri niðurstöðu að ekki væri 
vænlegt að setja Evrópureglur um samræmingu skiptihæðar þar sem ekki væri tryggt 
að jákvæð áhrif á öryggi myndu vega út neikvæð áhrif á öryggi, auk þess sem 
breyting á skiptihæð væri kostnaðarsöm, sér í lagi fyrir veitendur flugleiðsögu-
þjónustu á meðan að samanlögð jákvæð fjárhagsleg áhrif væru óveruleg. Á árinu 2014 
vann Isavia greiningu sem sýndi fram á töluverðan kostnað við hækkun skiptihæðar 
enda er um að ræða yfirgripsmiklar breytingar á m.a. flug- og kögunargagna-
vinnslukerfum, flugkortum og flugmálahandbók.  Niðurstaðan var engu að síður sú að 
æskilegt væri að hækka skiptihæð yfir landinu.  
 
Þann 16.11.2018 barst Isavia og Samgöngustofu undirrituð áskorun nokkurra 
flugrekenda ásamt öryggisnefndum fagfélaga flugmanna og flugumferðarstjóra um að  
hækka skiptihæð yfir Íslandi „í hærri og hagkvæmari hæð“ en nú er. Í kjölfarið var 
unnin greiningarvinna innan Samgöngustofu og vinnuhópur með fulltrúum 
Samgöngustofu, Isavia og Veðurstofu Íslands um verkefnið settur á stofn. Næstu skref 
verkefnisins er samráð með notendum loftrýmis og öðrum hagsmunaaðilum.  
Fyrirliggjandi er einnig að stækka vinnuhópinn með fulltrúum hagsmunaaðila, frekari 
greiningavinna og öryggismat.   
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Sú vinna sem þegar hefur átt sér stað hefur hefur leitt til afmörkunar verkefnis að því 
marki að þeir kostir sem metnir hafa verið eru að halda skiptihæð óbreyttri eða hækka 
í 10.000 fet, 13.000 fet eða 18.000 fet.  Horft hefur verið til þátta eins og vinnuálags 
flugmanna/flugumferðarstjóra, lágmarkshæða, skipulags loftrýma og umhverfislegra 
þátta (hávaða, eldsneytiseyðslu).  Þá hefur verið horft til  skiptihæðar nágrannalanda 
en bæði Bretland og Noregur eru með áform um að hækka skiptihæð í 18.000 fet auk 
þess sem bæði Bandaríkin og Kanada hafa samræmda skiptihæð í 18.000 fetum. 
 
Samgöngustofa kallar hér með eftir athugasemdum við áform stofnunarinnar um 
breytta skiptihæð.  Þess er sérstaklega óskað að hagsmunaaðilar tilgreini hættur sem 
taldar eru tengjast skiptihæð auk þess sem kallað er eftir hugsanlegum göllum og 
kostum við þá valkosti sem nefndir eru hér að framan.   
 
Þess er óskað að athugasemdir berist eigi síðar en 19. september 2020 og skulu þær 
sendar á netfangið ans@icetra.is.  
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Fylgiskjöl: Skema fyrir athugasemdir á breytingu á skiptihæð 
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