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Umsækjandi er Í umboði eiganda

Umsækjandi Hefur kynnt sér gildandi deiliskipulag

Erindið fjallar um Breytingu á deiliskipulagi

Sótt er um breytingu á DSK þannig að koma megi fyrir nýrri aðkomum neyðartækja að lendingasvæði Landhelgisgæslunnar, en
nýtt skýli LHG mun loka fyrir núverandi aðkomu. Erindið var ranglega sent inn sem fyrirspurn fyrr í morgun - er nú sent inn sem
formleg ósk um dsk breytingu í staðinn. Vinsamlegast ógildið umsókn frá því í morgun P-2021-12-16-0007, frá T.ark arkitektum.

Stutt lýsing á erindi

Meðfylgjandi gögn og
upplýsingar varðandi
umsókn ¿ þar sem við á

-

Umsögn þarf frá veitufyrirtækjum. Um er að ræða vegagerð og stólpa fyrir
grindverk. Hugsanleg efnisskipt þarf umhverfis lagnir en annað rask á
lögnum á ekki að þurfa að eiga sér stað.

Uppdrættir
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Nei, ekki hefur verið haft samband við veitufyrirtæki
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Viðar Jökull Björnsson 

Isavia 

Reykjavíkurflugvelli 

102 Reykjavík 

 

 

Varðar aðkomu að þyrluskýli Landhelgisgæslu, 

 

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS) og Neyðarlínan vilja vekja athygli á því að núverandi 

aðkoma sjúkrabíla að þyrluplani LHG er í gegnum það svæði sem nú mun fara undir byggingu nýs 

flugskýlis og er því nauðsynlegt að finna aðra leið til framtíðar. 

 

SHS og Neyðarlínan gera það að tillögu sinni að gerð verði aðkoma af Nauthólsvegi inn á 

þyrluplanið, samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti að gamla flugskýli LHG.  Þar verði lagður vegur, 

girðing rofin og sett upp hlið.  Hliðið gæti annars vegar verið opnanlegt með fjarstýringum sem eru 

í sjúkrabifreiðum SHS í dag og ganga meðal annars að aðalhliðinu inn á flugplanið við slökkvistöð 

Isavia, og svo hinsvegar verið opnanlegt frá varðstofu Neyðarlínunnar og varðstofu SHS, en sá 

háttur er í dag hafður á við t.d. neyðarbraut milli Skógarhlíðar og Eskihlíðar, við stál-polla á 

Lækjartorgi og víðar.  

 

LHG, Neyðarlínan og SHS eru sammála um að meðfylgjandi tillaga ÍSAVÍA sé besta lausnin.  

 

 

Virðingarfyllst   

 

Birgir Finnsson 

Aðstoðarslökkviliðsstjóri SHS 

 

Tómas Gíslason 

aðstoðarframkvæmdastjóri Neyðarlínunnar 

ohf 

 

       Höskuldur Ólafsson tæknistjóri LHG  
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