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1. Yfirlit flugmálastjóra 
 

 

 

 
Pétur K. Maack     
flugmálastjóri 

 

 

Árið 2010 var viðburðaríkt í íslenskum 
flugmálum og þar með hjá Flugmálastjórn 
Íslands. Meginverkefni stofnunarinnar voru 
eins og áður hvers konar leyfis- og 
heimildarveitingar ásamt beinu eftirliti. 
Umfang þessara verkefna var síst minna en 
mörg undanfarin ár og er það vel þar sem 
það endurspeglar gróskuna í íslenskum 
flugmálum. Til viðbótar er stöðugt verið að 
fela stofnuninni ný verkefni með nýjum 
reglugerðum ESB eða viðbætum við fyrri 
reglugerðir. Hér er m.a. horft til reglugerða 
um réttindi farþega, reglugerða um 
samevrópska loftrýmið og um gjaldaskrá 
flugvalla. Eftirfarandi setti töluverðan svip 
á starfsemina árið 2010. 

Eldgos varð í Eyjafjallajökli 14. apríl. 
Alþjóðaviðvörunarkerfið virkaði vel eins 
og til hafði verið ætlast. Alvarleg hætta 
skapaðist ekki, engin slys urðu né bilanir á 
hreyflum loftfara, enda tókst nánast að 
stöðva alla flugumferð á öskuspásvæðum. 
Fregnir bárust þó af því að öskuagnir hefðu 
fundist í einstaka hreyflum. Afleiðingarnar 
eldgossins fyrir flug vegna spáa um ösku-

dreifingu urðu hins vegar gríðarlegar. Talið 
er að ekki hafi orðið meiri röskun á 
samgöngum í Evrópu síðan í heimstyrjöld-
inni 1939-1945. Daginn eftir að eldgosið 
hófst var um 80% flugferða aflýst í 
Skandinavíu, Bretlandi og annars staðar í 
Vestur-Evrópu og hélst svo næstu fimm 
daga í röð. Tekjumissir flugrekenda var þá 
áætlaður um 400 milljónir Bandaríkjadala 
dag hvern. Milljónir farþega komust ekki 
leiðar sinnar, hvorki með flugi eða með 
öðrum samgöngutækjum sem voru yfir-
hlaðin. Vegna hagstæðrar vindáttar lokuð-
ust flugvellirnir í Keflavík og Reykjavík 
ekki fyrr en níu dögum eftir að gosið hófst. 
Akureyrarflugvöllur var þá notaður sem 
millilandaflugvöllur að því marki sem hann 
gat annað því, og Icelandair flutti á tímabili 
skiptistöð sína frá Keflavíkurflugvelli til 
Glasgow í Skotlandi til að reyna að halda 
áætlun eftir mætti. Var Ameríkufluginu 
beint þangað og farþegar ferjaðir með 
öðrum vélum til og frá Glasgow. 
Kostnaður flugfélagsins var áætlaður um 
50 m.kr. á dag. Nýtt verklag var þróað til 
að meta og tryggja flug í loftrými sem væri 
að einhverju leyti mengað og skilgreind 
voru hvít, rauð og svört svæði. Gosið varð 
til þess að hafin voru ýmis verkefni, sem 
sum eru enn í gangi, til að afla upplýsinga 
og þekkingar og þróa aðferðir og verklag 
til að vera betur í stakk búin hvað varðar 
flugsamgöngur til að takast á við eldgos og 
öskuský.  

Alþjóðaflugmálastofnunin ICAO gerði 
umfangsmikla úttekt á stöðu flugmála á 
Íslandi í október. Flugmálin voru metin 
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með tilliti til allra viðauka við Chicago-
sáttmálann nema þá sem fjalla um flug-
vernd og greiðar flugsamgöngur. Undir-
búningur undir úttektina hafði staðið yfir 
hjá stofnuninni í rúmt ár, einkum hvað 
varðaði að lögfesta viðaukana hérlendis. Í 
meginatriðum er vitað að stjórnun flugmála 
á Íslandi kom vel út úr úttektinni í 
samanburði við aðrar þjóðir, t.d. í Evrópu, 
en endanleg skýrsla liggur ekki fyrir. 

Flugsamgöngur gengu vel á árinu. Farþegar 
um Keflavíkurflugvöll voru heldur fleiri en 
árið 2009 og fjöldi farþega um völlinn nú 
svipaður og árið 2005. Framleiðslutekjur 
flugsamgangna árið 2009 voru yfir 150 
milljarðar kr. sem er áþekkt því sem gerist í 
fiskvinnslu og álframleiðslu en meira en í 
orkuframleiðslu og fiskveiðum. Flugsam-
göngur eru því áfram einn af grundvallar-
atvinnuvegum Íslendinga. Metfjöldi 
flugvéla fór um íslenska flugstjórnarsvæðið 
11. maí vegna eldgosins en flugumferð um 
svæðið árið 2010 var svipuð og árið áður.  

Ekki verður annað séð en að íslenskum 
flugrekendum og viðhaldsstöðvum hafi 
tekist allvel að komast í gegnum kreppuna 
á Íslandi og ekki síður hina alþjóðlegu 
kreppu í flugi. Flugtímum hefur að vísu 
heldur fækkað en fjöldi stórra loftfara á 
skrá er svipaður og áður og afkoma 
flugrekenda viðunnandi. Áræði, skynsemi 
og dugnaður þeirra sem starfa í íslenskum 
flugmálum eru mikil og þeim hefur tekist 
að notfæra sér sveigjanleika fyrirtækjanna 
og tækifærin sem buðust, einkum al-
þjóðlega, til að laga sig að breyttum 
aðstæðum. 

Almannaflugið virðist eins og er eiga 
nokkuð erfitt uppdráttar. Vísbendingar eru 
um að minna sé flogið og ,,tómstundar-
flug“ sé að breytast. Flug með fisum hefur 
hins vegar verið í sókn undanfarin ár. 
Ástæður þessa samdráttar í almannaflugi er 
væntanlega af ýmsum ástæðum og má þar 
nefna hækkandi eldsneytisverð, flóknari og 
íþyngjandi reglur frá Flugöryggisstofnun 
Evrópu (EASA) um stjórnun viðhalds, svo 
og breyttar áherslur nýrrar kynslóðar í 
tómstundavali. Vonandi leggjast þó allir 
þeir sem annt er um flugmál á eitt um að 
styðja við bakið á almannaflugi svo það 
megi dafna áfram en þá líklega í annarri 
mynd. Flugmálastjórn reyndi að gera sitt 
með ítarlegri kynningu, hélt fjöldann allan 
af fundum til að leiðbeina þeim sem stunda 
almannaflug hvernig bregðast þyrfti við 
nýju reglunum frá EASA um viðhalds-
stjórnun. Mikilvægt er að almannaflug 
komist á nýja braut og aftur á skrið því 
annars er hætt við að flugsamgöngur verði 
ekki jafnumfangsmikill atvinnuvegur á 
Íslandi og áður er getið. 

Áhugaverð fyrirspurn frá ECA Programe 
Ltd. um skráningu og starfrækslu Sukhoi 
Su 30 herflugvéla hér á landi var til um-
fjöllunar hjá stofnuninni seinni hluta árs 
2009 og á árinu 2010. Hugmyndin var að 
skrá vélarnar sem borgaraleg loftför hér-
lendis og hefðu þær aðsetur á Keflavíkur-
flugvelli. Megintilgangurinn með starf-
rækslu þeirra virtist vera að aðstoða erlend 
ríki við heræfingar. Niðurstaða stofnunar-
innar var að slíkt væri gerlegt en alls ekki 
einfalt. Stofnunin yrði m.a. að afla sér 
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þekkingar á slíkum loftförum og 
starfrækslu þeirra og heppilegast væri að 
vera í sambandi við eitthvert erlent ríki í 
því samhengi. Ennfremur væri nauðsynlegt 
að setja reglugerð um slíka starfsemi. 
Ítarlega skýrsla var gerð um málið í heild 
sinni og hún afhend ECA og ráðuneyti 
samgöngumála. Niðurstaðan ráðuneytisins 
í desember 2010 varð sú að stofnunin 
skyldi ekki vinna frekar að þessu máli. 

Á árinu var lagt í tímafreka greiningu á 
starfsemi Flugmálastjórnar til að kanna 
ávinning af sameiningu hennar við 
Umferðastofu, hluta Siglingastofnunar og 
Vegagerðar. Unnið var að greiningunni í 
nokkrum verkefnahópum í samvinnu við 
starfsmenn þessara stofnanna. Seinni hluta 
árs var síðan lagt fram frumvarp á Alþingi 
um Farsýslu. Greiningin leiddi í ljós ýmsa 
möguleika á samvinnu, einkum í stoð-
deildum eins og fjármálastjórn og starfs-
mannahaldi, en almennt væru litlir mögu-
leikar á samþættingu á sérhæfðum störfum 
sem væru yfir 70% starfseminnar. 
Stofnunin telur að ekki hafi verið sýnt fram 
á að kostnaður verði minni en áður og 
viðurkennt er að hann verði töluvert meiri í 
upphafi. Þegar fé skortir á nánast öllum 
sviðum þjóðfélagsins sé því varla tímabært 
að koma slíkri stofnun á fót. Hins vegar 
getur starfsemi Flugmálastjórnar rúmast 
ágætlega innan slíkrar stofnunar ef vel er 
staðið að skipulagi hennar og fjárveiting 
fæst til þessara breytinga. 

Frá áramótum færist Flugmálastjórn 
Íslands undir innanríkisráðuneytið. Ef 
eingöngu er horft til nafngiftar ráðuneyti-

sins er það svolítið skondið þar sem 
núverandi starfsemi stofnunarinnar er í yfir 
80% tilvika beintengd alþjóðlegri starfs-
emi. Þar er m.a. átt við mikla beina þátt-
töku stofnunarinnar í starfsemi EASA og 
ICAO, rekstri flugrekanda um allan heim 
og eftirliti stofnunarinnar með þeirri 
starfsemi, svo og þátttöku í gerð loftferða-
samninga ásamt beinni hagsmunagæslu 
fyrir Íslands hönd á sviði flugleiðsögu á 
Norður-Atlantshafi. 

2. Flug sem atvinnugrein 

 
Flugvél Flugfélags Íslands á Reykjavíkurflugvelli 

Mikilvægi flugsamgangna fyrir þjóðarbúið 
sést best á því að framleiðsluvirði þeirra 
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var á síðasta áratug á pari með atvinnu-
vegum eins og fiskveiðum, vinnslu sjávar-
afurða, orkuvinnslu og álframleiðslu, eins 
og fyrr er getið. Álframleiðsla er þó sýnu 
mest eftir árið 2007. Árið 2009 var 
framleiðsluvirði flugsamgangna um 156 
milljarðar kr. eða 5,6% af heildar-
framleiðsluvirði þjóðarinnar. Hér er ekki 
meðtalinn rekstur hótela og veitingahúsa 

þar sem framleiðsluvirðið var tæpir 60 
milljarðar kr. sama ár. Til viðbótar þessu 
kemur rekstur opinberra aðila eins og 
Keflavíkurflugvallar og alþjóðaflugþjón-
ustunnar með veltu yfir 10 milljarða kr. 

Reikna má með að um 80-85% af veltunni 
séu gjaldeyristekjur sem lýsir mjög mikil-
vægi flugsamgangna í gjaldeyrisöflun 
þjóðarinnar.

  

 

Vergar tekjur atvinnugreina. Heimild: Hagstofa Íslands. 

Ísland er hlutfallslega ein mesta flugþjóð í 
heimi. Væntanlega gildir það aðeins um 
örfá ríki í heiminum að flugsamgöngur 
leggi til yfir 5% af heildarframleiðslu-
verðmæti. Ef litið er til flugflotans eru hér 
starfræktar 5-7 sinnum fleiri stór loftför 
(þotur) miðað við höfðatölu en í 
Bandaríkjunum en Bandaríkjamenn hafa 
oft verið nefndir mesta flugþjóð í heimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Það eru ekki aðeins flugrekendur eins og 
Atlanta, Icelandair og Bláfugl sem skapa 
þessi framleiðsluverðmæti með starfsemi 
sinni úti um allan heim með farþegaflutn-
ingum og vöruflutningum. Miklu máli 
skiptir einnig rekstur viðhaldsstöðva á 
ýmsum stöðum í heiminum, svo og rekstur 
flugskóla, flugleiðsöguþjónustu og ferða-
skipuleggjanda (Iceland Express).  

Reikna má með að um 80-85% af veltu 
flugiðnaðarins séu gjaldeyristekjur sem 
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gefur til kynna mikilvægi flugiðnaðarins í 
heild. Yfir 95% ferðamanna koma til 
landsins með flugi og var gjaldeyrisnotkun 
þeirra um 155 milljarðar kr. árið 2009. Alls 
30% af þeirri upphæð voru notuð til kaupa 
á flugmiðum.  

Flugiðnaðurinn býður upp á eftir-
sóknarverð og sérhæfð störf og laun fyrir 
þau eru yfirleitt vel yfir meðallagi. 
Íslenskir atvinnuflugmenn eru nú ríflega 
800, flugvéltæknar 460 og flugumferða-
stjórar 106. Ein ný velheppnuð leið í 
leiðarkerfi flugrekanda, líkt og Seattle-flug 
Icelandair árið 2010, veitir yfir 100 manns 
vinnu og veltir yfir 4 milljörðum kr. á ári. 

Flugmálastjórn Íslands er bæði bakhjarl og 
varðhundur flugstarfseminnar. Sem bak-
hjarl aðstoðar stofnunin við gerð loftferða-
samninga og ver hagsmuni íslenskra 
leyfishafa á alþjóðavettvangi. Sem varð-
hundur tryggir stofnunin að farið sé að 
reglum sem eru nánast allar alþjóðlegar og 
sætir um leið eftirliti alþjóðlegra stofnana. 
Rekstur Flugmálastjórnar Íslands kostar í 
þessu samhengi um 0,5 milljarða kr. á ári 
eða 0,3% af framleiðsluvirði greinarinnar í 
heild. Rúm 40% af rekstri stofnunarinnar 
eru greiðslur úr ríkissjóði en afgangurinn er 
greiddur af handhöfum leyfa frá stofnun-
inni. 

3. Alþjóðleg viðbrögð við ösku-
dreifingu í háloftum 

Um þriggja áratuga skeið hefur verið 
viðurkennt að öskudreifing frá eldgosum 
getur verið hættuleg flugvélum. Þetta má 

rekja til þess atviks þegar slokknaði á 
öllum fjórum hreyflum breskrar Boeing 
747 farþegaþotu þegar hún flaug inn í 
öskuský eldfjallsins Galunggung skammt 
suðaustur af Jakarta í Indónesíu árið 1982. 
Mikil mildi var að flugmönnunum tókst að 
fljúga vélinni í svifflugi út úr skýinu og 
endurræsa þrjá hreyfla hennar. Hún lenti 
síðan heilu og höldnu í Jakarta, án þess að 
flugmennirnir hefðu vitneskju um hvað olli 
vélarbiluninni. Hreyflar og tæki þeirrar 
vélar hafa gefið vitneskju um að askan 
getur haft áhrif á loftnet, hraðamæla og 
rafeindakerfi loftfara, en þotuhreyflum er 
þó mikil hætta búin. Öskuagnir bráðna við 
um 1.100 gráða hita og festast því við íhluti 
hreyfla, en rekstrarhiti þeirra er um og yfir 
1.400 gráðum. Askan berst einnig um 
kælirásir þeirra sem hafa stöðugt orðið 
fíngerðari með árunum.  

Fyrir tíma þotuhreyfla stafaði flugvélum 
ekki mikil ógn af öskudreifingu í háloftum. 
Hún hefur þannig ekki mikil áhrif á 
bulluhreyfla eins og stjörnuhreyfla sem 
voru á gömlu fjörkunum (Skymaster), 
flugvélum sem algengar voru hér á sjötta 
áratugnum. Sjónflug loftfars knúnu með 
slíkum hreyflum er því hættulítið. Vegna 
þessarar hættu hefur Alþjóðaflugmála-
stofnunin (ICAO) komið upp níu viðvör-
unarstöðvum (Volcanic Ash Advisory 
Center, VAAC) í heiminum þar sem fylgst 
er með eldgosum og dreifingu ösku í lofti. 
Tvær þeirra eru í Evrópu, í Toulouse og 
London.  

Á Íslandi og á Jan Mayen (þar gaus síðast 
árið 1985) verða líklega einu eldgosin sem 
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stöðin í London fylgist með. Er hún því í 
nánu samstarfi við Veðurstofu Íslands. 
Megintilgangur þessara stöðva er að gera 
„flugheiminum“, einkum þeim sem annast 
flugleiðsögu, viðvart um eldgos og 
dreifingu ösku. Því skiptir öllu máli fyrir 
flugumferð að vita hvort um er að ræða 
hreint hraungos eða öskugos. Almenna 
reglan er sú að flugumferðarstjórar veita 
ekki heimild til flugs gegnum ösku sem 
viðvörunarstöðin hefur spáð fyrir um. 

Að morgni 14. apríl, kl. 5:23, lét 
Veðurstofa Íslands vaktstöðina í London 
vita að eldgos væri við að hefjast. Í 
kjölfarið hóf viðvörunarstöðin að senda 
öskudreifingarspá til flugstjórnenda á sex 
klukkustunda fresti. Vegna eðlis og stærðar 
gossins varð fljótlega ljóst að askan bærist 
langar leiðir í efri loftlögum og yfir svæði 
þar sem flugumferð er mikil. Hún feyktist í 
fyrstu frá suðaustri til norðausturs af 
landinu til Skandinavíu og Bretlands. Í 
raun varð flugumferð í allri Vestur-Evrópu 
fyrir barðinu á öskudreifingunni áður en 
eldgosinu lauk, auk þess sem áhrifanna 
gætti víðar. Ekki var hægt að leggja í 
lengra flug en sex tíma þar sem öskuspáin 
náði ekki yfir lengra tímabil.  

Mikil samvinna var á Íslandi milli helstu 
sérfræðinga Flugmálastjórnar Íslands, 
Isavia, Veðurstofunnar og jarðvísinda-
manna hvað varðar flugöryggi, lofthæfi, 
flugleiðsögu og jarð- og veðurfræði, en 
dreifing öskunnar og leiðir til að forðast vá 
hennar eru ekki eingöngu bundnar við 
lofthæfi flugvéla eins og margur kann að  

 
Öskudreifing þann 8. maí samkvæmt spá VAAC. 

halda. Samvinnan náði einnig langt út fyrir 
landsteinana. Eurocontrol boðaði flugmála-
stjórnir og flugleiðsöguþjónustufyrirtæki til 
símafundar mánudaginn 19. október. 
Niðurstöður þess fundar fóru fyrir fund 
ráðherra, sem Evrópusambandið boðaði 
strax í kjölfarið, auk þess sem þennan dag 
var haldinn símafundur með Alþjóða-
flugmálastofnuninni og flugmálastjórnum 
þeirra landa sem liggja að Norður-
Atlantshafinu, svokallaðs NAT SPG-
svæðis. Í kjölfarið voru tekin upp ný 
viðmið í Evrópu þar sem loftrýminu var 
skipt upp eftir spá viðvörunarstöðvarinnar í 
London um dreifingu öskunnar og 
hugsanlegrar öskumettunar. Um var að 
ræða svokölluð hvít, rauð og svört svæði, 
þar sem öruggt var talið að fljúga um hvítt 
svæði. Rautt svæði gæti hugsanlega inni-
haldið einhverja ösku og gátu flugrekendur 
að uppfylltum ákveðnum skilyrðum flogið 
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um þau svæði. Svart svæði var skilgreint 
þannig að talið var líklegt að það innihéldi 
hættulegan þéttleika ösku. 

Flugmálastjórn Íslands fer með ábyrgð á 
loftrými landsins og tók stofnunin virkan 
þátt í að aðstoða Isavia og samþykkja nýja 
vinnuferla, bæði hjá Isavia varðandi 
heimildarveitingar til blindflugs í loft-
rýminu, svo og nýja vinnuferla hjá flugrek-
endum um það hvernig þeir mættu og gætu 
hagað flugi sínu þegar spáð er öskumengun 
í lofti. Viðvörunarkerfið virkaði vel eins og 
til hafði verið ætlast. Alvarleg hætta 
skapaðist ekki, engin slys urðu né bilun í 
hreyflum loftfara, enda tókst nánast að 
stöðva alla flugumferð á öskuspásvæðum. 
Fregnir bárust þó af því að öskuagnir hefðu 
fundist í einstaka hreyflum. Afleiðingar 
eldgossins og öskudreifingarspánna urðu 
hins vegar gríðarlegar. Talið er að ekki hafi 
orðið meiri röskun á samgöngum í Evrópu 
síðan í heimsstyrjöldinni á árunum 1939-
1945. Daginn eftir að eldgosið hófst var 
um 80% flugferða aflýst á Norður-
löndunum, Bretlandi og annars staðar í 
Vestur-Evrópu og hélst svo næstu fimm 
daga í röð. Tekjumissir flugrekanda var þá 
áætlaður um 400 milljónir Bandaríkjadala 
dag hvern. Milljónir farþega komust ekki 
leiðar sinnar, hvorki með flugi né með 
öðrum samgöngutækjum sem voru yfir-
hlaðin. Vegna hagstæðrar vindáttar lok-
uðust flugvellirnir í Keflavík og Reykjavík 
ekki fyrr en níu dögum eftir að gosið hófst. 
Akureyrarflugvöllur var þá notaður sem 
millilandaflugvöllur að því marki sem hann 
gat annað því og Icelandair flutti á tímabili 

skiptistöð sína frá Keflavíkurflugvelli til 
Glasgow í Skotlandi til að reyna að halda 
áætlun eftir mætti. Ameríkufluginu var 
beint til Skotlands og farþegar ferjaðir með 
öðrum vélum til og frá Glasgow. 
Kostnaður flugfélagsins var áætlaður um 
50 m.kr. á dag.  

 
Icelandair flutti tímabundið skiptistöð síns (hub) til 
Glasgow  

Ljóst er að viðvörunarkerfi Alþjóða-
flugmálastofnunarinnar gerði ráð fyrir að 
ekkert flug færi um svæði þar sem ösku 
væri spáð og var væntanlega gengið út frá 
því að unnt yrði að sveigja frá ösku-
spásvæðunum og komast þannig á áfanga-
stað þrátt fyrir eldgos. Það sem gerði eld-
gosið í Eyjafjallajökli og öskudreifingu frá 
því að slíkum vágesti var hæð öskudreif-
ingarinnar ekki síður en umfang hennar, en 
á tímabili var hún í þeirri flughæð sem 
þotur nota mest í dag.  

Þegar í ljós kom á fyrstu dögum eldgossins 
hversu gríðarleg röskun varð á öllum flug-
samgöngum í Evrópu og yfir Atlantshafið 
var farið að huga að því á öllum sviðum 
hvernig unnt væri að komast leiðar sinnar 
þrátt fyrir eldgosið – hvernig sigrast mætti 
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á vánni. Haldinn var símafundur ráðherra 
Evrópusambandsins tæpri viku eftir að 
eldgosið hófst þar sem hvatt var til að finna 
lausn sem allra fyrst. Flugmálastjórnum 
ríkjanna, alþjóðlegum samtökum þeirra, 
flugleiðsögufyrirtækjum, vottunarstofn-
unum í flugi, loftfara- og hreyfla-
framleiðendum ásamt ýmsum fleirum tókst 
á undrastuttum tíma, fáeinum sólarhring-
um, að komast að niðurstöðu um tilhögun 
flugs þrátt fyrir spá um ösku, án þess að 
öryggi yrði stefnt í hættu. Hér skiptu mestu 
máli upplýsingar frá framleiðendum um 
hve mikla ösku hreyflar þeirra gætu þolað í 
tiltekinn tíma, ef þeir væru síðan skoðaðir 
reglulega.  

Fyrir utan hin tímabundnu óþægindi og 
gífurlegan kostnað fyrir flugfarþega og 
flugrekendur er ljóst að alþjóðlegt við-
vörunarkerfi vegna eldgosa og stjórn á 
flugi við slíkar aðstæður mun breytast. 
Krafist verður miklu nákvæmari mælinga á 
raunverulegum þéttleika ösku á flugleiðum 
og nálægt flugvöllum. Spálíkön og fors-
endur þeirra verða bættar til muna og 
þotuhreyflar verða væntanlega vottaðir 
með tilliti til þeirrar loftmengunar, svo sem 
ösku sem þeir koma til að þola eða 
hámarksþols þeirra.  

Athyglisvert er að öskugosið í Eyjafjalla-
jökli hefði ekki haft slík ógnaráhrif í mörg 
hundruð kílómetra fjarlægð nema vegna 
þotuhreyfla og hversu samfélög nútímans 
eru háð flugsamgöngum. 

3.1 Fræðileg áhrif eldgoss á þotu-
hreyfla 

 
Þotuhreyfill í viðhaldi. 

Gosaska er fínkornótt mylsna sem hefur 
myndast við mjög hraða kælingu, frýs sem 
gler, og yfirborðið er með óvenjuskarpar 
brúnir. Þessir eiginleikar gosöskunnar eru 
þannig að nútímaþotuhreyflum stafar tölu-
verð hætta af hennar sökum: 

– Fínkornótt askan nær að rísa í miklu 
magni upp í þá hæð sem þotur 
fljúga yfirleitt í. 

– Skarpar brúnir gera hana að sterku 
svarfefni. 

– Glerið í öskunni bráðnar við minni 
hita en er að finna inni í hreyflum 
þotna. 

Áhrif öskunnar á þotuhreyfla geta orðið 
mikil og snögg ef þéttleiki hennar er 
nægjanlegur. Þotur fljúga á 800-900 km 
hraða á klukkustund. Ef gosaska fer inn í 
þotuhreyfil við þær aðstæður virkar hún 
eins og geysiöflugur sandblástur með efni 
með mikla svarfeiginleika. Inntak, 
þjöppublöð og leiðiskóflur á milli þeirra og 
annar viðkvæmur búnaður kalda hluta 
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hreyfilsins byrja undireins að svarfast á 
yfirborðinu og loftflæðið einkennist af 
meira iðustreymi. Við það minnkar þjöpp-
un og afköst hreyfilsins. Þegar askan hefur 
farið í gegnum kalda hluta hreyfilsins 
(blásara og þjöppu) fer hún inn í brunahólf 
og kemur út úr því bráðin því bræðslu-
hitastig ösku er eins og glers um 1.100° C 
en hitastigið í hreyflinum getur farið upp í 
2000° C. Svarfeiginleikinn er þarna horfinn 
en þess í stað kemur bráðinn glerkenndur 
massi sem hendist aftur eftir heita hluta 
hreyfilsins (aftan við brunahólf), smitar og 
smýgur inn í fíngerðar loftfylltar kælirásir 
túrbínublaða og leiðiskóflna. Uppsöfnun 
þessa bráðna glermassa í heita hlutanum 
bætist nú við það sem gerðist framar í 
kalda hluta hreyfilsins. Titringur fer að 
gera vart við sig því upphleðsla glermass-
ans er tilviljanakennd og veldur því að sum 
túrbínublöð eru orðin þyngri en önnur auk 
þess sem loftflæðið verður ójafnt í gegnum 
þversnið hreyfilsins. Allir þeir kraftar sem 
virka á blöðin eru því orðnir ósamhverfir 
um ás hreyfilsins og hreyfillinn sem heild 
fer að titra í festingum sínum og getur það 
m.a. skapað hættu á að hann brotni upp. 
Reyndar er líklegt að á þessu stigi slokkni á 
honum því loftflæðið skilar orðið svo litlu 
afli. Þjöppun er því orðin ófullnægjandi og 
bruni eldsneytis í brunahólfinu slokknar að 
lokum.  

Lendi þota í gosösku er öruggast að draga 
úr inngjöf eins og nokkur kostur er og 
reyna að koma sér út úr öskuskýinu. Minni 
inngjöf minnkar loftflæðið og hitann í 
hreyflinum og dregur úr uppsöfnun á 

glermassa. Dæmi eru um að þotur hafi lent 
inni í öskuskýi og lent í erfiðleikum og 
slokknað á hreyflum þeirra. Þegar 
hreyflarnir hafa svo náð að kólna og 
þoturnar verið komnar í öskufrítt loft hefur 
storknaður glermassinn oft náð losna inni í 
hreyflunum og tekist að endurræsa suma 
þeirra í kjölfarið. Afkastageta hreyflanna 
hefur þó verið skert og í sumum tilfellum 
þeir verið það illa farnir að orðið hefur að 
drepa á þeim aftur. Best er að halda þotum 
frá allri ösku sé þess nokkur kostur. 

4. Alþjóðlegt samstarf 

 
Kennimerki Flugöryggisstofnunar Evrópu (EASA). 

Flugmálastjórn Íslands tekur þátt í 
fjölþættum alþjóðlegum samskiptum bæði 
sem fulltrúi Íslands og sem fulltrúi þeirra 
leyfishafa sem stofnunin hefur eftirlit með 
og kemur þar enn og aftur fram hið 
tvíþætta hlutverk stofnunarinnar sem felst í 
að vera bæði bakhjarl og varðhundur 
íslensk flugiðnaðar. 

Ísland hefur verið aðildarríki Alþjóðaflug-
málastofnunarinnar, ICAO (International 
Civil Aviation Organisation), frá 1944 og 
varð formlegur aðili að Flugöryggisstofnun 
Evrópu, EASA (European Aviation Safety 
Agency) árið 2005. Starfsmenn Flugmála-
stjórnar gæta hagsmuna íslensk flugiðnaðar 
á þeim vettvangi og sætir Flugmálastjórn 
úttektum þessara tveggja stofnana auk 
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úttekta Eftirlitsstofnunar EFTA, ESA 
(EFTA Surveilance Authority) og TSA 
stofnun bandaríska heimavarnaráðsins 
(Transportation Security Administration). 

Þá tekur Flugmálastjórn þátt í samtökum 
Evrópskra Flugmálastjórna, ECAC 
(European Civil Aviation Conference) auk 
þess sem stofnunin er áheyrnafulltrúi hjá 
Eurocontrol og skilar tölulegum upplýs-
ingum frá flugvöllum og flugrekendum til 
Eurostat og ICAO. 

Að auki tekur stofnunin þátt í nefnda- og 
hópastarfi hjá Evrópusambandinu í sam-
vinnu við innanríkisráðuneytið.  

5. Aðalþing Alþjóðaflugmála-
stofnunarinnar – ICAO 
Assembly 

Hlutverk Alþjóðaflugmálastofnunarinnar 
ICAO er að standa vörð um hag flugsins, 
þeirra sem að því starfa og nota. Ísland 
hefur átt aðild að stofnuninni frá 1944 
þegar henni var komið á fót með 
svonefndum Chicago-samningi. ICAO er 
ein af undirstofnunum Sameinuðu 
þjóðanna með aðalstöðvar í Montreal í 
Kanada. ICAO setur grundvallarstaðla og 
kröfur og vinnur að samræmingu flugmála 
um heim allan. Staðlar og reglur í 
Evrópuríkjum byggjast að miklu leyti á 
stöðlum og starfi ICAO. 

Aðalþing ICAO er haldið þriðja hvert ár og 
var 37. aðalþing stofnunarinnar haldið 
haustið 2010. Þátttakendur á aðalþingi 

ICAO voru 1582, frá yfir 170 ríkjum en 
190 ríki eiga aðild að ICAO 

  
Kennimerki Alþjóðaflugmálstofnunarinnar (ICAO). 

Norðurlöndin hafa skipst á að bjóða fram 
fulltrúa til setu í fastaráði ICAO og var að 
þessu sinni komið að Danmörku að bjóða 
fram fulltrú og fara með forystu 
NORDICAO-skrifstofunnar sem er sam-
eiginleg skrifstofa Norðurlandanna í Aðal-
stöðvum ICAO í Montreal. Danir fengu 
góða kosningu.  

Fundum þingsins er skipt í sameinað þing 
(Plenary), framkvæmdaráð (Executive 
Committee), tækninefnd (Technical 
Commission), nefnd um hagræn mál 
(Economic Commission), laganefnd (Legal 
Commission), stjórnsýslunefnd 
(Administrative Commission) og 
auðkennanefnd (Credentials Committee).  

Helstu stefnumál ICAO eru flugöryggi, 
flugvernd og umhverfismál. Á þinginu var 
einnig fjallað um fjármál ICAO og 
stjórnsýslu sem og ýmis lögfræðileg 
málefni sem verið hafa í brennidepli, t.d. 
tryggingamál 
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Ýmis mál sem varða íslensk flugmál voru 
rædd utan dagskrár og frágengin í tví- eða 
marghliða viðræðum við önnur ríki. Auk 
almennra tengsla voru helstu mál af slíku 
tagi þessi: 

– Skrifað var undir BASA-sam-
komulag við Kanada við hátíðlega 
athöfn ásamt Norðmönnum og 
Svisslendingum. Samkomulagið er 
sams konar og EB og Kanada hafa 
gert. 

– Fundað var um NEFAB með flug-
málastjórum Norðurlanda og skrif-
stofustjóra Evrópuskrifstofu ICAO 
og komist að niðurstöðu um 
hvernig NAT-svæði og EUR-svæði 
yrðu meðhöndluð. Í meginatriðum 
sér Ísland um að greina NAT-svæði 
og tryggir tengsl þess við EUR-
svæðið en mun ekki geta innleitt 
reglugerð EB á þessu sviði þó að 
gerð sé grein fyrir hvernig kröfum 
þeirrar reglugerðar verði mætt. 

– Gengið var frá stuðningi flug-
málastjóra Norðurlanda við fram-
boð Jonathan Moore, flugmála-
stjóra Bretlands, til forseta ECAC. 

– Ísland lét formlega af formennsku í 
stjórn NORDICAO-skrifstofunnar 
og Danir tóku við forystunni.  

 

 

 

 

 

 

 

Flugmálastjóri og aðalfulltrúi Íslands hjá ICAO 
Hallgrímur N. Sigurðsson afhentu Roberto Koben 
González forseta ICAO og Raymond Benjamin aðalritara 
ICAO minjagripi um eldgosið í Eyjafjallajökli. 

 
Flugmálastjóri og Shelley Chambers frá Transport 
Canada við undirskrift Basa samkomulagsins. 
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6. NORDICAO 

 
 
Skrifstofa NORDICAO er í Aðalstöðvum ICAO í Montreal 

Ísland eftirlét á árinu forystu sína í NORD-
ICAO til Dana en Ísland hefur farið með 
forystu samstarfsins og rekið sameiginlega 
skrifstofu NORDICAO í höfuðstöðvum 
ICAO í Montreal undangengin þrjú ár. 

NORDICAO er samstarfsvettvangur Dan-
merkur, Finnlands, Noregs, Svíþjóðar og 
Íslands sem hefur það að markmiði að hlúa 
að hagsmunum ríkjanna í flugmálum á 
alþjóðavettvangi og innan Alþjóðaflug-
málastofnunarinnar og byggja þannig upp 
öfluga liðsheild. 

Á þingi Alþjóðaflugmálastofnunarinnar 
haustið 2007 var kosið nýtt fastaráð venju 
samkvæmt en þingið er haldið á þriggja ára 
fresti. Norðurlöndin hafa skipst á að eiga 
fulltrúa í ráðinu og var nú komið að 
Íslendingum að bjóða fram fulltrúa fyrir 

þeirra hönd. Framboðið tókst með ágætum 
og hlaut Ísland kosningu. ECAC hafði 
samið við mörg ríki um gagnkvæman 
stuðning en 12 sæti voru í boði og buðu 12 
ríki sig fram. Til setu þarf þó yfir 50% 
stuðning og náði Ísland góðri kosningu. 
Fulltrúi Íslands þessi þrjú ár var Hallgrímur 
N. Sigurðsson sem þótti standa sig með 
ágætum og er Flugmálastjórn þakklát fyrir 
hans störf. Þrír starfsmenn starfa að jafnaði 
á skrifstofu NORDICAO frá mismunandi 
ríkjum Norðurlandanna, auk ritara. 

7. Úttekt Alþjóðaflugmálastofn-
unarinnar á Flugmálastjórn 
Íslands 

Úttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar 
(ICAO), Universal Safety Oversight Audit 
Programme (USOAP), á starfsemi Flug-
málastjórnar stóð yfir dagana 19.-28. 
október 2010. Markmið úttektarinnar var 
að skoða innleiðingu íslenska ríkisins á 16 
af 18 viðaukum við svokallaðan Chicago-
sáttmála sem undirritaður var árið 1945. 
Undanskildir voru viðauki 9 (Að greiða 
fyrir flugsamgöngum – Facilitation) og 
viðauki 17 (Flugvernd). Starfsumhverfi 
Flugmálastjórnar Íslands, skipulag og 
lagalegt umhverfi var skoðað í úttektinni 
auk þess sem könnuð var framkvæmd 
stjórnsýslu og heimildaveitinga stofnunar-
innar sem og eftirlit Flugmálastjórnar með 
íslenskum flugiðnaði, allt frá skírteina-
útgáfu og flugvallaeftirliti til eftirlits með 
lofthæfi og flugrekstri.  
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Fimm manns voru í úttektarliðinu undir 
stjórn Dr. RoseMarie Heftberger. Tilgangur 
úttektarinnar var heildarflugöryggisúttekt á 
Íslandi. Hún byggðist á samþykkt frá 
aðalþingi ICAO 1997 en þá var ákveðið að 
gerð skyldi úttekt á samræmdan hátt á 
öllum aðildarríkjum ICAO eða svokölluð 
„Universal Safety Oversight Audit 
Programme – USOAP“. Alls 190 þjóðríki í 
heiminum eru aðilar að samningnum. Þegar 
hefur verið gerð úttekt á um 160 löndum 
og er Ísland því meðal síðustu landanna 
sem gerð verður úttekt á. 

 
ICAO úttektarliðið frá vinstri Jean Paul Olinescu, Dmitry 
Kosolapov, Pétur K. Maack flugmálastjóri, RoseMarie 
Heftberger, Yong Wang og Halla Sigrún Sigurðardóttir. 

USOAP gengur út á að kanna hvernig 
ríkjum hefur tekist að innleiða og fram-
fylgja svokölluðum „Eight Critical 
Elements“.  

Þessi átta aðalatriði eru:  

1. Lagasetning (Legislation)  
2. Reglugerðir um flugmál (Operation 

Regulations)  
3. Fyrirkomulag eftirlits með 

flugöryggi (Organizations, SO 
Functions)  

4. Þjálfun eftirlitsmanna og 
sérfræðinga (Technical Experts 
Training)  

5. Verklag, leiðbeiningar og 
upplýsingar (Guidance, Procedures 
Info)  

6. Útgáfa skírteina, vottorða og leyfa 
(Licencing Certification Obli-
gations)  

7. Samfelld eftirlitsstarfsemi (Surveill-
ance Inspection Obligations)  

8. Viðbrögð við frávikum (Resolution 
of Safety Concerns) 

Úttektinni var skipt í fjóra hluta. Fyrsti 
hlutinn var undirbúningur en starfsmenn 
Flugmálastjórnar og samgöngu- og sveitar-
stjórnarráðuneytisins höfðu undanfarið ár 
lagt mikla vinnu í undirbúninginn og 
svarað þúsundum spurninga um starfsemi 
stofnunarinnar, stjórnsýslu og eftirlit. 
Annar hluti var úttektin sjálf sem nú er 
lokið. Fimm manna úttektarteymi kom til 
landsins sunnudaginn 18. október og vann 
við úttektina í 10 daga. Um var að ræða 
langa vinnudaga, hafist var handa snemma 
morguns flesta daga í húsakynnum 
Flugmálastjórnar og eftir að vinnu þar lauk 
seint á daginn vann úttektarteymið áfram á 
hótelinu þar sem þau gistu.  

Mánudaginn 26. október 2010 voru nokkrir 
leyfishafa Flugmálastjórnar heimsóttir til 
að kanna virkni eftirlits og eftirfylgni 
stofnunarinnar. Litið var til þess að 
íslenskur flugiðnaður hefði innleitt þær 
kröfur í starfssemi sína sem Ísland 
staðfestir að innleiddar séu með aðild sinni 
að Chicago-sáttmálanum. Eftirfarandi 
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fyrirtæki voru heimsótt: Icelandair 
Technical Services, Icelandair, Air Atlanta, 
Isavia, Veðurstofa Íslands, Keflavíkur-
flugvöllur og Flugskóli Íslands.  

Auk Flugmálastjórnar tóku Landhelgis-
gæslan og Rannsóknarnefnd flugslysa 
virkan þátt í úttektinni enda bera þær 
ábyrgð á stórum hluta í tveimur viðaukum. 

Þriðji hluti úttektarinnar stóð enn yfir í lok 
árs. Í þeim hluta fara fram skýrsluskrif og 
samantekt úttektarinnar. Bráðabirgða-
skýrsla er væntanleg 90 dögum eftir að 
úttekt lauk og mun Flugmálastjórn hafa 30 
daga til að koma athugasemdum sínum 
áleiðis í lok ferilsins. Að því loknu þarf 
Flugmálastjórn að skila vinnuáætlun til að 
svara þeim athugasemdum sem gerðar hafa 
verið. Fjórði og síðasti hluti úttektarinnar 
er úttektarskýrslan sjálf sem birt verður í 
ágúst 2011. Skýrslan er opinber og verður 
kynnt öllum 190 aðildarríkum ICAO. 

Í heildina má segja að úttektin hafi, við 
árslok, verið í ágætum gangi. Í öðrum hluta 
úttektarinnar kom ekkert fram sem telst 
ógna flugöryggi (Significant Safety 
Concern).  

Framganga úttektarinnar og niðurstöður 
hennar skipta miklu fyrir Ísland og 
Flugmálastjórn Íslands. Mikilvægt er að 
bregðast við þeim frávikum og tilmælum 
sem fram koma í úttektinni enda fylgja 
niðurstöður hennar stofnuninni og 
íslenskum flugiðnaði í náinni framtíð. 

 

8. Loftferðasamningar 

 
Við gerð loftfarasamnings frá vinstri Jóhanna Helga 
Halldórsdóttir, Kristján Andri Stefánsson, Alvaro Lisboa 
Montt frá Chile og Karl Alvarsson 

Ísland gerðist á árinu aðili að 
loftferðasamningi Evrópusambandsins og 
Bandaríkjanna sem skrifað var undir í apríl 
2007 og tók gildi vorið 2008. 
Samningurinn veitir íslenskum flugrekend-
um sama rétt og flugrekendum í aðildar-
ríkum Evrópusambandsins til farþega- og 
fraktflugs milli Evrópu og Bandaríkjanna. 
Einnig var undirritaður loftferðarsamning 
við Indland og er það fyrsti samningur 
ríkjanna á þessu sviði. Á ráðstefnu Al-
þjóðaflugmálastofnunarinnar um loftferða-
samninga (ICAN 2010) í Montego Bay á 
Jamaica í júlí 2010 voru sex nýir 
loftferðasamningar áritaðir fyrir Íslands 
hönd. Samningarnir eru við Armeníu, 
Barbados, Brasilíu, Chile, Jamaíku og 
Kólumbíu. Jafnframt var undirrituð 
viljayfirlýsing um gerð loftferðasamnings 
við Panama. 

Markmið ráðstefnunnar var að skapa 
aðildarríkjum stofnunarinnar vettvang til 
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viðræðna um gerð tvíhliða loftferða-
samninga. Fyrir íslensku samninganefnd-
inni fór Kristján Andri Stefánsson sendi-
herra en ásamt honum tóku þátt í viðræð-
unum Karl Alvarsson, skrifstofustjóri í 
samgönguráðuneytinu, og Jóhanna Helga 
Halldórsdóttir, lögfræðingur hjá Flugmála-
stjórn. Sendinefndin hitti fulltrúa fjöl-
margra ríkja annarra en að ofan greinir, en  
haldnir voru formlegir fundir með Kanada, 
Suður-Kóreu, Trínidad og Tóbagó o.fl. 

Markmið samninganefndar Íslands í öllum 
tvíhliða viðræðum um loftferðasamninga er 
að tryggja flugrekendum eins mikið frelsi 
til að veita þjónustu milli samningsríkja og 
hægt er. Tvíhliða samningar sem þessir 
snúast fyrst og fremst um gagnkvæmar 
heimildir til áætlunarflugs en um leið hefur 
verið leitað eftir samningum sem heimila 
óreglubundið flug auk farmflutninga. Í 
flestum samninganna hefur náðst verulegur 
árangur í þessa átt sem skapar ný tækifæri 
fyrir íslenska flugrekendur til áætlunarflugs 
eða óreglubundins flugs með farþega og 
vörur. 

9. Flugráð 
Flugráð starfaði óbreytt framan af ári en í 
samræmi við 3. gr. laga nr. 100/2006, um 
Flugmálastjórn Íslands, skipar samgöngu-
ráðherra flugráð og er skipunartími þess 
fjögur ár eða þar til embættistíma ráðherra 
lýkur. Við ráðherraskipti Kristjáns L. 
Möllers og Ögmundar Jónassonar á haust-
dögum rann skipunartími flugráðs út og 
hafði nýtt flugráð ekki verið skipað af 

nýjum samgönguráðherra í lok árs. Í 
flugráði sátu: Gunnlaugur S. Stefánsson 
formaður, skipaður án tilnefningar, Gísli 
Baldur Garðarsson, skipaður án tilnefn-
ingar, Jóna Kristín Þorvaldsdóttir, skipuð 
án tilnefningar, Árni Gunnarsson, skipaður 
samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnu-
lífsins, Jens Bjarnason, skipaður 
samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnu-
lífsins, og Lárus Atlason, skipaður 
samkvæmt tilnefningu Samtaka ferða-
þjónustunnar. Ritari flugráðs var Valdís 
Ásta Aðalsteinsdóttir. Fundir flugráðs 2010 
voru sex. Meginviðfangsefni flugráðs á 
árinu voru: Staðan í íslenskum flugmálum 
og horfur á árinu 2010, sameining 
Flugstoða ohf. og Keflavíkurflugvallar ohf. 
í nýtt fyrirtæki Flug-Kef ohf. (síðar Isavia), 
staða útblásturstilskipunar ESB í flugi, 
loftferðasamningar, samgöngumiðstöð, 
áhrif af eldgosinu í Eyjafjallajökli og helstu 
ráðstafanir, samgönguáætlun og hugs-
anlegur rekstur óvopnaðra herþotna á 
Keflavíkurflugvelli (ECA) auk umsagna 
um reglugerðir og lagafrumvörp á mál-
efnasviði ráðsins. 

10. ECA Program Ltd. 

 

Kennimerki ECA Program Ltd. 

Flugmálastjórn Íslands kannaði á árinu 
möguleika og skilyrði þess að hollenska 
fyrirtækið ECA Program Ltd. (ECA) 
starfrækti Sukhoi 30 flugvélar hérlendis og 
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skilaði stofnunin um það greinagerð til 
samgönguráðherra. Megintilgangur fyrir-
tækisins var að lána slík loftför með áhöfn 
til heræfinga fyrir NATO-heri. Málefni 
ECA hlaut mikla fjölmiðlaumfjöllun enda 
málið og ákvörðun um heimildarveitingu 
til slíks reksturs af pólitískum toga en ekki 
á valdi Flugmálastjórnar Íslands. 

Meginniðurstaða skýrslu Flugmálastjórnar 
var að ekki væri útilokað að skrá slík 
loftför sem borgaraleg (civil) loftför og 
starfrækja hérlendis en fullnægja þyrfti 
ýmsum skilyrðum áður en það gæti orðið. 
Þau eru helst þessi: 

1. Íslensk stjórnvöld þyrftu að tryggja 
það með samningsgerð við NATO 
og/eða einstök ríki hvernig samstarfi, 
ábyrgð og eftirliti með lofthæfi og 
rekstri loftfaranna yrði háttað við 
heræfingar. Öll starfræksla, þar á 
meðal flug við heræfingar, yrði þá 
skilgreind alfarið á ábyrgð viðkomandi 
NATO-ríkis. Það merkir að ábyrgðin 
vegna starfrækslu borgarlegs loftfars 
færist frá íslenskum flugmálayfir-
völdum til viðkomandi NATO-ríkis 
samkvæmt nákvæmri fyrirfram 
skilgreindri aðferð.  

2. Setja yrði reglugerð um starfsemina í 
heild sinni, þar sem um sérhæft flug 
væri að ræða. Slík reglugerð gæti 
byggst að verulegum hluta á 
reglugerðum frá ,,Ministry of 
Defence“ í Bretlandi, en umfang vinnu 
við gerð slíkrar reglugerðar er verulegt 
og væntanlega yrðu erlendir 
sérfræðingar að koma að málinu. 

Kostnaður við gerð hennar yrði að 
öllum líkindum á annan tug milljóna.  

3. Sérstök athygli var vakin á því að ríki 
sem flogið er yfir hefur heimild til að 
breyta einhliða stöðu loftfars úr 
,,borgaralegu loftfari“ (civil aircraft) í 
,,ríkisloftfar“ (state aircraft) og öfugt, 
jafnvel þó að ,,flugáætlun“ skilgreini 
loftfar sem borgaralegt sem eðlilega 
gilti fyrir loftför sem þessi, enda væru 
þau skráð sem slík hérlendis. Íslenska 
ríkið ber hins vegar fulla ábyrgð eitt og 
sér á flugi ,,ríkisloftfars“. Þetta er eitt 
þeirra atriða sem skoða þarf sérst-
aklega og væntanlega má tryggja 
fyrirfram gagnkvæma skoðun ríkja á 
því hver staða loftfarsins er í hverju 
tilviki.  

4. Koma þyrfti upp sérstakri deild með 
sérfræðingum hjá Flugmálastjórn 
Íslands sem annaðist eftirlit með 
starfseminni og þyrftu þeir starfsmenn 
sérstaka þjálfun, m.a. erlendis, hjá 
aðilum sem starfrækja herflugvélar. 
Slíkur undirbúningur tæki a.m.k. eitt 
ár, en ECA þyrfti að standa undir 
kostnaði við slíka deild með greiðslu 
árgjalda. 

5. Útfæra þyrfti flugöryggislegar og 
flugtæknilegar kröfur sem nefndar eru 
að framan og tryggja fullnægjandi 
lagalega stoð. 

6. Þó svo að reglugerðir Evrópu-
bandalagsins um flug, sem eru hluti af 
EES-samningnum, heimili nú starfr-
ækslu loftfara eins og Sukhoi 30 
(„viðauka 2“-loftför samkvæmt 
reglugerð nr. 216/2008) samkvæmt 
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sérreglum einstakra ríkja, t.d. um 
verkflug, er alls óvíst að svo verði í 
framtíðinni. Ekki er útilokað að 
reglugerðir ESB um flugrekstur taki í 
framtíðinni til starfrækslu loftfara af 
því tagi sem ECA hyggst gera.  

11. Flug Astraeus Ltd. milli 
Íslands og Kanada 

Þegar ríki gera loftferðasamninga sín á 
milli eru að öllu jöfnu gagnkvæmir 
hagsmunir flugrekenda ríkjanna hafðir að 
leiðarljósi, enda mikilvægt að jafnræði sé 
milli aðila á sameiginlegum markaði. 
Íslensk stjórnvöld hafa um langt skeið lagt 
áherslu á opna loftferðasamninga þar sem 
flugrekendur samningsaðila geta boðið upp 
á þjónustu með eins litlum takmörkunum 
og mögulegt er. Þó ber að hafa í huga að 
loftferðasamningar eru í eðli sínu takmark-
andi og heimila aðeins tilnefningu flugrek-
enda frá samningsaðilum.  

 
Flugvél Astraeus á Keflavíkurflugvelli. 

Loftferðasamningur Íslands og Kanada frá 
árinu 2007 hefur ákveðin útilokunaráhrif á 
markaði fyrir áætlunarflug frá Íslandi til 
Kanada. Samningurinn hafði að geyma 

skilyrði um að tilnefndur íslenskur 
flugrekandi yrði að bjóða upp á 
áætlunarflug til Halifax. Þetta skilyrði var 
bæði forsenda þess að Ísland gæti tilnefnt 
íslenskan flugrekanda til að fljúga til 
Kanada og forsenda þess að hægt væri að 
byggja á samningnum. Icelandair hefur 
verið eini tilnefndi íslenski flugrekandinn 
til þess að fljúga milli Íslands og Kanada. 
Samningurinn var endurskoðaður í lok árs 
2010 en setur áfram verulegar skorður á 
flug milli landanna. Í gildi er loftferða-
samningur milli Kanada og ríkja Evrópu-
sambandsins sem er mun opnari en 
samningurinn milli Íslands og Kanada. 
Ísland og Noregur hafa sóst eftir að gerast 
aðilar að þeim samningi en Kanada hefur 
hafnað því. 

Í október 2009 barst Flugmálastjórn Íslands 
beiðni frá Astraeus Airlines Ltd. sem er 
breskur flugrekandi um að tilnefna hann 
sem flugrekanda samkvæmt loftferða-
samningi Íslands og Kanada og þar með 
heimila honum farþegaflug í samstarfi við 
Iceland Express milli Íslands og Winnipeg 
í Kanada sumarið 2010. Að mati Flugmála-
stjórnar felur samningurinn við Kanada í 
sér að íslensk stjórnvöld geti ekki gefið út 
heimild til flugs erlends flugrekanda milli 
landanna.  

Á þessum forsendum gaf Flugmálastjórn 
Íslands Astraeus Airlines heimild til að 
fljúga frá Íslandi til Kanada með skilyrði 
um að fyrir lægju gagnkvæm réttindi til 
handa íslenskum flugrekendum fyrir 
sambærilegt flug en öflun gagnkvæmra 
réttinda eru viðtekin venja í afgreiðslu 
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flugréttinda og bauðst stofnunin til að 
aðstoða eftir fremsta megni við þá öflun. 

Samgönguráðuneytið sneri ákvörðun 
Flugmálastjórnar, heimilaði Astraeus 
Airlines flugið og felldi niður skilyrðið um 
að útvega gagnkvæm réttindi. 

Astraeus Airlines flaug því frá Íslandi í 
samstarfi við Iceland Express sumarið 
2010 í áætlunarflugi til Winnipeg í Kanada. 

12. Skipurit og starfmenn 
Hjá Flugmálastjórn störfuðu 38 manns í 
lok árs 2010. Starfsmannaveltan var um 
5,26%. Karlar voru 58% starfsmanna og 
konur 42% en 74% starfsmanna eru með 
háskólamenntun og/eða menntun tengda 

flugi. 

Sértækar alþjóðlegar kröfur eru gerðar til 
þekkingar og þjálfunar eftirlitsmanna og 
sérfræðinga hjá Flugmálastjórn. Í úttektum 
erlendra aðila eins og ICAO og EASA á 
Flugmálastjórn er farið yfir starfslýsingar, 
þekkingarskrár og þjálfunaráætlun hvers 
starfsmanns. Starfsfólk sækir þjálfun sína 
víða, m.a. til EASA í Þýskalandi, til 
Eurocontrol, til ICAO í Kanada og 
Evrópudeildar ICAO í París, til annarra 
flugmálastjórna og fleiri aðila. Þá eru sótt 
námskeið og þjálfun til háskóla á Íslandi 
sem og annarra innlendra aðila auk þess 
sem nokkuð hefur færst í aukana að 
Flugmálastjórn skipuleggi á sínum vegum 
fræðslu og fái sérfræðinga til kennslu. Á 
sama hátt hefur verið skipulögð fræðsla og 
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þjálfun fyrir aðila í íslenskum flugrekstri.  

Starfsmönnum Flugmálastjórnar var boðið 
upp á heilsutengd námskeið á haust-
mánuðum auk skyndihjálparnámskeiðs sem 
var mjög vel sótt. Haldin var svokölluð 
„þankasmiðja starfsmanna“ þar sem farið 
var yfir hlutverk og markmið stofn-
unarinnar, verkefni og tilveruna almennt. 
Mikið af hugmyndum kom fram og 
uppbyggileg gagnrýni sem unnið verður úr.  

13. Flugöryggissvið 

 
Flugvél Flugfélags Íslands 

Árið 2010 var annasamt hjá flug-
öryggissviði og það helgast bæði af þrótti 
íslenskra flugrekenda sem er fagnaðarefni 
sem og sífelldri vinnu við að tryggja eftirlit 
og aðlögun að breytingum eftir því sem 
kröfur þróast. 

Talsverð vinna fór í undirbúning og vinnu 
við úttekt Alþjóðaflugmálastofnunarinnar 
(ICAO) á Flugmálastjórn. Úttektin beinist 
bæði að lagalegum grunni flugöryggismála, 
fyrirkomulagi og framkvæmd eftirlits. Árið 
2000 var áþekk úttekt gerð á Flugmála-
stjórn sem hluti af sömu áætlun en þá var 
úttektin einskorðuð við viðauka 1, 6 og 8 

við Chicago-sáttmálann. Ísland var að 
þessu sinni meðal síðustu ríkja í röðinni til 
að fá heimsókn frá ICAO. Niðurstöðurnar 
voru góðar miðað við útkomu annarra 
aðildarríkja ICAO. Þó voru gerðar 
allnokkrar athugasemdir, einkum varðandi 
formfestu varðandi þjálfunaráætlanir, 
boðleiðir og skráningu verklags. Ekki er 
sjálfgefið að fyrirkomulag sem hefði þótt 
fullnægjandi fyrir um 5-10 árum síðan séu í 
samræmi við nýjustu kröfur. Engin 
alvarleg frávik komu í ljós en unnið verður 
að úrlausn athugasemda á flugöryggissviði 
fram á árið 2011. 

Aðferðafræðin sem notuð er við úttektir 
ICAO mun í nánustu framtíð taka 
breytingum og verður þeim meira stýrt eftir 
aðstæðum og áhættu í hverju ríki. Þetta er í 
takt við þá þróun á öryggisstjórnunarkerfi 
SMS fyrir fyrirtæki í flugtengdri starfsemi 
og tilsvarandi kröfur til aðildarríkja um 
gerð áætlana um flugöryggi (State Safety 
Programme – SSP). Af þessu tilefni hélt 
ICAO sérstakan fund um öryggismál í flugi 
þar sem fjallað var um framangreind atriði. 

Sú eftirlitsaðferð sem tíðkast hefur, að 
kanna samræmi við kröfur á ítarlegan hátt 
af flugmálayfirvöldum með því að 
grannskoða reksturinn og gögn, er aðferð 
sem krefst mikils mannafla og tíma. Þetta á 
bæði við um þá sem annast eftirlitið og þá 
sem eftirlitið beinist að. Gæðakerfi 
fyrirtækja eiga að sjá til þess að vakta 
samræmi við kröfur en hlutverk yfirvalda á 
að beinast að könnun á virkni slíkra kerfa. 
Áfram verður samt fylgst með tilteknum 
þáttum í rekstri fyrirtækja með beinum 
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úttektum og skoðunum. Eftir því sem kerfi 
fyrirtækjanna þróast verður hins vegar 
minni þörf á slíku beinu eftirliti. 

Flugöryggissamtök Evrópu (EASA) hafa 
sett fram drög að samevrópskri 
flugöryggisáætlun (European Aviation 
Safety Program) sem er Evrópuleiðin að 
ICAO SSP. Enn er þó nokkuð í að lokið 
verði við að skilgreina framtíðarfyrir-
komulag eftirlits og er beðið er endanlegrar 
útfærslu EASA á stjórnkerfi fyrirtækja í 
flugrekstri verður (PART-OR) og kröfur 
um starfsemi flugmálastjórna (PART-AR). 

 
Þó svo að áherslan sé að færast frá beinu 
eftirliti með fyrirtækjum eru undantekn-
ingar þar á. Annars vegar má nefna SAFA- 
áætlunina (Safety Assessment of Foreign 
Aircraft), sem stýrt er af ESB, um 
hlaðskoðanir á erlendum loftförum á flug-
völlum aðildarríkjanna. Skoðanirnar ná 
bæði til evrópskra loftfara og loftfara á skrá 
í ríkjum utan ESB . Tryggja þarf að 
niðurstaða íslenskra flugrekenda úr þessum 
skoðunum sé ávallt til fyrirmyndar. Hins 
vegar má nefna ACAM (Aircraft 
Continued Airworthiness Monitoring) sem 

beinist alfarið að skoðunum á lofthæfi 
samkvæmt sýnatökuáætlun.  

Á árinu var áfram unnið að innleiðingu á 
nýjum kröfum um viðhald loftfara í 
almannaflugi sem hafa tegundavottorð frá 
EASA. Áfangi í þessu verkefni var að 
samþykkja viðhaldsáætlanir fyrir fjölda 
loftfara. Þessi vinna gekk framar vonum og 
tókst að halda kostnaði við umsýslu 
Flugmálastjórnar í lágmarki gagnvart 
eigendum loftfara. Næsti áfangi þessa 
verkefnis er í vinnslu og felst í því að 
fyrirtæki eða samþykktir og til þess bærir 
einstaklingar munu fá heimild til að standa 
að útgáfu lofthæfistaðfestingarvottorðs. 
Þessar breytingar hafa tekið gildi á meðal 
allra aðildarríkja EASA og eru hluti af 
skuldbindingum Íslands vegna EES-
samningsins og aðildar að EASA.  

Eldgosið í Eyjafjallajökli setti mikinn svip 
á starfsemina á vordögum og flugöryggis-
svið sá til þess að viðeigandi öryggis-
kröfum væri framfylgt meðan áhrif eld-
gossins vöruðu. Þetta krafðist þess að ný 
viðmið væru innleidd og staðfærð. Sér-
stakra heimildaveitinga var þörf, t.d. vegna 
starfrækslu loftfara í svæðum þar sem 
öskudreifing var innan tiltekinna marka. Ef 
og þegar eldgos af sömu stærðargráðu 
verður aftur er ólíklegt að jafnmiklar 
takmarkanir verði á flugstarfsemi og voru 
meðan á gosinu í Eyjafjallajökli stóð 
sökum þess að nýju viðmiðin hafa nú verið 
skilgreind og innleidd en áfram er unnið að 
þeim, m.a. á vegum ICAO. 
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Á árinu 2011 er í deiglunni að vinna áfram 
að þróun á flugöryggisáætlunum sem og 
tryggja aðlögun að nýjum kröfum EASA 
varðandi flugrekstur- og skírteinamál. 
Þróun á SMS-kerfum verður og áberandi 
og áfram verður unnið að því að tryggja 
hagkvæma og góða eftirlitsþjónustu af 
hálfu Flugmálastjórnar Íslands. 

13.1 Flugrekstur 

Í árslok 2010 voru 14 flugrekstrarleyfi í 
gildi sem er fjölgun frá fyrra ári, en einn 
nýr flugrekandi hóf starfsemi á árinu. 
Loftförum á íslenskum flugrekendaskírt-
einum fækkaði lítillega milli ára. Í lok árs 
2010 voru flugfélög með í undirbúningi 
nýskráningar á flugvélum og því er gert ráð 
fyrir að umfang flugreksturs aukist 2011. 

Alls voru 86 margbreytilegar úttektir 
framkvæmdar af sérfræðingum Flugmála-
stjórnar í eftirliti með flugrekstri árið 2010 
eða heldur færri en árið áður. 

Eldgos í Eyjafjallajökli hafði eins og áður 
sagði mikil áhrif á flugrekstur. Frá lokum 
eldgossins 23. maí hafa alþjóðastofnanir 
unnið að endurskoðun á vinnulagi í 
tengslum við takmarkanir sem settar voru á 
flugiðnaðinn meðan á eldgosinu stóð og sú 
vinna stendur enn yfir. 

Flugmálastjórn Íslands gaf út sérstakt 
leiðbeiningarefni byggt á gögnum frá 
Flugöryggisstofnun Evrópu (EASA) sem 
inniheldur upplýsingar um hvernig flugrek-
endur geta starfað á svæðum sem 
sérstaklega eru skilgreind menguð en þó 
innan tiltekinna öryggismarka. Gerð er 
krafa um áhættumat auk yfirlýsingar frá 

framleiðendum loftfara og hreyfla um að 
ekki sé gerð athugasemd við starfrækslu 
loftfara slíkum svæðum. Þá voru 
þjálfunarmál og verklag áhafna sérstaklega 
skoðuð í þessu samhengi auk þess sem 
gerðar voru ráðstafanir í tengslum við 
viðhaldsmál loftfara. Megintilgangur 
útgáfu leiðbeiningarefnisins er að tryggja 
viðunandi flugsamgöngur á Íslandi án þess 
að til komi skerðing á flugöryggi á einn eða 
annan hátt. Flestir íslenskir flugrekendur 
fengu slíka heimild frá Flugmálastjórn á 
liðnu ári.  

Flugmálastjórn undirbýr innleiðingu á 
nýjum reglugerðum um rekstur loftfara 
sem voru birt af hálfu flugöryggisstofnunar 
Evrópu (EASA) en gert er ráð fyrir þær 
taki gildi 8. apríl 2012. Með innleiðingu 
nýrra reglna munu núverandi reglugerðir 
um flutningaflug flugvéla og þyrlna falla úr 
gildi auk reglugerðar um verkflug. Helstu 
breytingar á rekstrarumhverfi flugrekenda 
verða fólgnar í innleiðingu á öryggisstjórn-
arkerfum en slík kerfi stuðla enn frekar að 
auknu flugöryggi. 

Ísafjörður 
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Áfram var unnið að undanþágubeiðni 
Flugfélags Íslands á afkastagetukröfum 
reglugerðar um flutningaflug, nr. 
1263/2008, fyrir F50 og Dash 8 flugvélar 
félagsins. Flugöryggisstofnun Evrópu hefur 
haft málið til meðferðar og heimsótti 
höfuðstöðvar Flugfélags Íslands. Heimsókn 
stofnunarinnar til félagsins gekk ágætlega 
og er málið því í góðum farvegi. Vonast er 
til að langtímaundanþága verði veitt 
Flugfélagi Íslands 2011 og þar með ljúki 
málinu. 

Sumarið 2010 tóku gildi nýjar kröfur um 
útgáfu þjálfunarvottorða þjónustuliða 
(Cabin Crew Attestation). Þessi vottorð eru 
staðfesting á framkvæmd upphafsþjálfunar 
samkvæmt O-kafla reglugerðar um 
flutningaflug, nr. 1263/2008. Með slíkum 
vottorðum geta einstaklingar sótt um störf 
hjá evrópskum flugrekendum og þurfa þá 
ekki að gangast undir upphafsþjálfun á 
nýjan leik. Flugfélögin Air Atlanta 
Icelandic og Icelandair hafa heimild til þess 
að gefa slík vottorð út hér á landi, sem og 
flugskólinn Keilir. 

Eftirlitsmenn Flugmálastjórnar með flug-
rekstri sinntu hefðbundnu eftirliti með loft-
flutningum um verslunarmannahelgina 
með það að markmiði að flug gengi 
snurðulaust fyrir sig og að fyllsta öryggis 
væri gætt. Fylgst var með því að farið væri 
eftir öllum reglum í hvívetna til að forða 
flugatvikum og slysum og tryggja sam-
keppnisaðstöðu aðila. Sérstaklega var 
fylgst með starfsemi loftfara í tengslum við 
Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Áhersla var 
lögð á að flugmenn hefðu tryggt að loftför 

væru starfrækt innan þyngdartakmarkana 
og að útbúnaður þeirra væri samkvæmt 
gildandi reglugerðum auk flug- og 
hvíldartíma flugmanna. Þá var fylgst með 
leyfisskyldri starfsemi sem varðar fólks-
flutninga í flugi en eitthvað hefur borið á 
að einkaflugmenn hafi stundað slíka 
starfsemi í tengslum við t.d. Þjóðhátíð og 
eldsumbrotin í Eyjafjallajökli, án heim-
ildar. Þá beindi Flugmálastjórn því til 
almennings að fljúga eingöngu með þeim 
aðilum sem hafa tilskilin leyfi. 

Eins og undanfarin ár tók eftirlitsmaður 
Flugmálastjórnar og sérfræðingur í flug-
rekstrarmálum þátt í úttekt Flugöryggis-
stofnunar Evrópu (EASA) á öðrum 
flugmálastjórnum. 

13.2 Lofthæfi- og skrásetning 

Samþykkt fyrirtæki til viðhaldstjórnunar 
samkvæmt EASA Part M Subpart G voru í 
lok árs 13 talsins líkt og í lok árs 2009. Tvö 
fyrirtæki hættu á árinu, tvö bættust við og í 
umsóknarferli var eitt fyrirtæki í lok árs. 

Tólf samþykktar Part 145 viðhaldstöðvar 
voru starfandi í lok árs sem er fækkun um 
eina frá 2009 og er ein umsókn í vinnslu. 

Umsókn um Part 147 tegundaskóla sem 
barst á árinu 2008 og var í vinnslu 2009 
hefur að beiðni umsækjenda verið sett í 
bið. Óvíst er um framhaldið. 

Eftirlitsmaður flugöryggissviðs tók í byrjun 
árs þátt í MAST-úttekt á vegum EASA á 
flugmálastjórn á Möltu. MAST-úttektir eru 
framkvæmdar á öllum aðildarríkjum EASA 
á tveggja ára fresti og er ætlað að skoða 
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innleiðingu reglna og staðla, þ.e. að öll ríki 
innleiði reglurnar á sama hátt. 

Part M tók gildi fyrir EASA loftför í 
almannaflugi 28. september 2009 og var 
innleiðing hennar stór partur af vinnu 
flugöryggissviðs á árinu. Part M á 
eingöngu við svokölluð EASA-loftför 
(með tegundarvottorð útgefið af EASA) en 
ekki loftför sem flokkast undir „viðauka 2“ 
(án tegundarvottorðs frá EASA), t.d. fis, 
heimasmíði, söguleg loftför o.s.frv. Loftfar, 
og þar með talið einkaflugvél, með 
tegundarvottorð frá EASA (er EASA-
loftfar) fellur undir reglur sem um þau 
loftför gilda enda hafa framleiðendur 
markaðssett þessi loftför á þeim grunni og 
þar með undirgengist að vera innan þess 
sem kalla má „EASA-regluverk“. 

 
Flugvél Icelandair í viðhaldi hjá Icelandair Technical 
Services 

Aðlögun að nýju kröfunum hefur fram til 
þessa gengið vel, m.a. vegna þess að vel 
tókst til að samþykka viðhaldsáætlanir fyrir 
langflest loftför sem eru til einkaflugs. Að 
auki tókst að halda kostnaði í lágmarki. 
Annað sem hefur hjálpað til er að við 

breytingu á reglugerð 2008 var gefinn 
kostur á að endurnýja lofthæfi í gamla 
kerfinu fyrir loftför sem voru með gilt 
lofthæfiskírteini 28. september 2008, en þó 
ekki lengur en til 28. september 2011. 
Þannig gildir nú að í stað þess að endurnýja 
lofthæfistaðfestingarvottorð hjá Flugmála-
stjórn þarf að leita til aðila sem hafa fengið 
samþykki til að staðfesta lofthæfi loftfara 
og gefa út staðfestingu á því, svokallað 
ARC (Airworthiness Review Certificate). 
Loftför sem þurfa ARC-skoðun fara nú 
hvert af öðru að koma að þeim tímapunkti. 
Þá verður það ekki á valdi Flugmálstjórnar 
að endurnýja eða staðfesta lofthæfi heldur 
fyrirtækja með CAMO-leyfi. Fyrir loftför 
undir 1.000 kg hámarksflugtaksmassa 
(ELA1) gilda sérstakar reglur og í þeim 
tilvikum er sá möguleiki líka fyrir hendi að 
einstaklingur, sem Flugmálastjórn hefur 
samþykkt, annist lofthæfistaðfest-
ingarskoðun (AR) og mun þá 
Flugmálstjórn gefa út tilheyrandi vottorð 
(ARC). Þó er nokkurt áhyggjuefni hve fáar 
umsóknir um CAMO-leyfi hafa borist.  

Aðkoma eftirlitsmanna Flugmálastjórnar 
með lofthæfi í breyttum vinnuferlum vegna 
eldgossins í Eyjafjallajökli fólst í því að 
yfirfara og samþykkja auknar viðhalds-
skoðanir á loftförum og hreyflum, sem 
voru m.a. byggðar á gögnum frá 
framleiðenda. Reyndist  nokkrum flug-
rekendum erfitt að fá gögn frá 
framleiðendum um að óhætt væri að fljúga 
í skilgreindri mengun, m.a. vegna þess að 
ekki eru til mælingar um hvaða þéttleiki er 
innan öryggismarka. Almennt hafði gosið 
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ekki mikil áhrif á loftför með bulluhreyfla, 
þar á meðal einkaflugvélar, og gátu loftför 
með bulluhreyfla flogið án takmarkana 
nema á þeim svæðum sem voru lokuð með 
öllu.  

13.4 Þjálfun og skírteini 

Fleiri ný skírteini voru gefin út á árinu 
miðað við síðasta ár, t.d. einkaflugmanns- 
og atvinnuflugmannsskírteini. Flugnemum 
fjölgaði einnig. Skírteini í gildi og 
fullgildingar voru í árslok álíka margar og 
áður eða um 2.200. Fjöldi bóklegra og 
verklegra prófa var svipaður og undanfarin 
ár. Bóklegum atvinnuflugmannsprófum 
fækkaði aðeins milli ára en nemum sem 
luku bóklegum prófum fjölgaði. 

 
Flugskóli Íslands útskrifaði flesta nem-
endur í flugnámi eins og undanfarin ár. 
Keilir hefur bætt við útskriftum 
atvinnuflugmanna en fjöldi útskrifaðra 
einkaflugmanna frá Keili og Geirfugli er 
áþekkur. Auk framangreindra skóla 
störfuðu Flugskóli Helga Jónssonar og 
Flugskóli Akureyrar. Nokkuð er um að 
erlendir flugnemar sæki í nám á Íslandi, 
bæði til að afla sér áritana, t.d. 
blindflugsáritana, í skírteini sín eða til að 
ljúka þjálfun hér til útgáfu á íslensku 

skírteini. Hagkvæmt verðlag á Íslandi ýtir 
undir þetta sem og markaðssetning 
skólanna sjálfra. Tegundarskóli Atlanta var 
mjög virkur á árinu og var fjöldi 
flugmanna, bæði íslenskir og erlendir, 
útskrifaður með áritanir á B747 100-300 
sem og B747-400. 

Margar eftirlitsferðir voru farnar í 
flugherma vegna eftirlits með prófdóm-
urum og tegundarskólum. Umfang verkl-
egra prófa fyrir skírteini var svipað og áður 
en prófum fyrir útlendinga hefur áfram 
fjölgað. Heilbrigðisskoðanir voru um 
1.209, þar af 121 á landsbyggðinni. 
Fluglæknir sem hafði heimild frá 
Flugmálastjórn til að annast skoðanir í 
Lúxemborg hefur nú fengið heimild þar í 
landi og starfar því ekki lengur í umboði 
Flugmálastjórnar Íslands. 

Áfram var unnið að útgáfu nýrra skírteina 
flugumferðarstjóra með áritanir í samræmi 
við reglugerð nr. 404/2008 og tilskipun 
ESB nr. 2006/23/EC. Í árslok voru því 
einungis sárafá innlend skírteini í gildi. Á 
sama hátt lauk á árinu breytingu á JAR-66 
skírteinum í Part-66 skírteini fyrir 
flugvirkja. Næstu breytingar á reglugerðum 
kalla á endurútgáfu nær allra skírteina 
flugmanna á flugvél og þyrlu þar sem 
kröfur PART-FCL munu leysa kröfur JAR-
FCL af hólmi. Unnið var að uppfærslu á 
hugbúnaði fyrir skírteinaútgáfu í öllum 
flokkum. Verkefnið er nokkuð viðamikið 
vegna sífelldra breytinga á kröfum. Þá þarf 
enn að uppfæra hugbúnað á árinu 2011 
vegna tilkomu PART-FCL.  
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USOAP-úttekt Alþjóðaflugmálastofnunar-
innar (ICAO) á Flugmálastjórn tók einnig 
til þjálfunar- og skírteinamála, þ.m.t. 
heilbrigðisskoðana. Niðurstöðurnar voru 
jákvæðar en gerðar voru fáeinar athuga-
semdir sem unnið er að úrlausn á. 

Frestur til að ljúka mati á enskukunnáttu 
flugmanna- og flugumferðarstjóra og 
skráningu tungumálafærnistigs í skírteini er 
til 5. mars 2011. Isavia hafði á árinu lokið 
þessu mati fyrir flugumferðarstjóra en fyrir 
flugmenn var aukinn þungi á framkvæmd 
þessa mats þar sem skammur tími var til 
stefnu. Nokkur flugfélög fengu leyfi frá 
flugöryggissviði til að annast matið auk 
Flugskóla Íslands og Keilis. Þá stóð Flug-
málastjórn fyrir því að þjálfun væri veitt 
fyrir matsmenn.  

Fyrirséð er að árið 2011 mun verða 
annasamt vegna undirbúnings breytinga á 
reglugerðum um skírteini vegna nýrra 
krafna EASA um PART-FCL og tengdra 
skjala. Að auki þarf sem fyrr segir að 
skipta öllum innlendum skírteinum 
flugmanna út fyrir JAR-FCL-skírteini ekki 
síðar en í apríl 2012. JAR-FCL-skírteinin 
munu halda gildi sínu þar til þeim verður 
skipt út fyrir PART-FCL-skírteini, en 
útgáfa þeirra hefst í apríl 2012. 

13.5 Flugatvik 

Hjá Flugmálastjórn Íslands hefur formleg 
skráning flugatvika aukist jafnt og þétt frá 
því hún hófst árið 2005 og eru nú öll 
tilkynnt flugatvik skráð í samevrópskan 
gagnagrunn (ECCAIRS). Fjöldi tilkynntra 
atvika frá flugrekendum er nokkuð jafn og 

í hlutfalli við fjölda flugstunda á ári en það 
er mat stofnunarinnar að skortur sé á að 
einkaflugmenn tilkynni þau atvik sem þeir 
lenda í. Tilkynningarkerfinu er ætlað til að 
safna upplýsingum um flugatvik til 
hagsbóta fyrir alla flugmenn, ekki til að 
refsa þeim sem í flugatvikum lenda, en í 
reglugerðinni er kveðið á um að ekki megi 
nota tilkynningar um flugatvik sem gagn 
fyrir rétti eða til að refsa þeim sem 
tilkynnir. Persónuupplýsingar eru aldrei 
færðar í gagnagrunninn, aðeins upplýsingar 
tengdar atvikinu sjálfu. 

Heildarfjöldi tilkynntra flugatvika 2006-2010 

Tilkynntum flugatvikum fækkaði um 7% 
árið 2010 frá því árinu áður. Af gögnunum 
má ráða að Flugmálastjórn hvetur 
flugmenn til að hafa í huga að:  

1. Reglur sem gilda um lágflug séu 
virtar. 

2. Flugheimildir séu virtar. Heimildir 
sem gefnar eru af flugstjórn séu 
lesnar til baka og ekki farið af leið 
eða út úr svæði án heimildar. 

3. Eldsneytismagn á tönkum sé 
kannað ítarlega áður en farið er í 
flug. 

Í 17. kafla má sjá frekari greiningu á 
flugatvikum. 
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14. Flugleiðsögu- og flugvallasvið 

 
Pétur K. Maack flugmálastjóri afhendir Birni Óla 
Haukssyni, forstjóra Isavia, starfsleyfin  

Í lok árs 2010 voru Isavia, Flugfjarskipti 
ehf. og Veðurstofa Íslands með starfsleyfi 
til reksturs flugleiðsöguþjónustu. Isavia 
hafði starfsleyfi til reksturs flugvalla og 
samþykki vegna flugverndar og Flugskóli 
Íslands, Keilir og Isavia höfðu starfsleyfi til 
þjálfunar flugumferðarstjóra. 

Isavia hóf rekstur 1. maí 2010 með 
sameiningu Flugstoða og Keflavíkurflug-
vallar. Bæði þessi félög höfðu starfsleyfi til 
reksturs flugleiðsöguþjónustu frá Flug-
málastjórn Íslands og til reksturs flugvalla í 
flokki eitt til þrjú. Reglur kveða á um að 
ekki megi framselja slíkar heimildir og 
lagði hið nýstofnaða félag inn umsókn til 
Flugmálastjórnar Íslands um rekstur flug-
leiðsöguþjónustu og flugvallarekstur sem 
og umsókn um samþykki vegna flug-
verndar. Starfsleyfin voru gefin út 30. apríl 
og 4. maí afhenti Pétur K. Maack flug-
málastjóri Birni Óla Haukssyni starfsleyfin 
við hátíðlega athöfn. 

Mikil vinna liggur að baki starfsleyfunum, 
bæði hjá sérfræðingum Isavia sem lögðu 
fram gögn til Flugmálastjórnar og sérfræð-
ingum sviðsins við yfirferð og samþykki 
enda um viðamikla skipulagsbreytingu að 
ræða þar sem endurskoða þurfti stórann 
hluta rekstrarhandbóka fyrirtækjanna sem 
voru að sameinast. Þetta verkefni spannaði 
öll fagsvið flugleiðsögu- og flugvallasviðs 
og var mjög viðamikið í starfsemi sviðsins 
á árinu. 

Eins og áður hefur komið fram var USOAP 
úttekt á haustmánuðum sem kostaði 
töluverðan undirbúning og aðkomu sérfr-
æðinga sviðsins. Mikið af þeim fagmál-
efnum í viðaukum ICAO sem skoðaðir 
voru í úttektinni falla undir ábyrgðarsvið 
flugleiðsögu- og flugvallasviðs eða sjö af 
sextán. Engar alvarlegar athugasemdir 
komu fram í úttektinni en þær sem komu 
eru mikilvægar við endurmat á starfsemi 
sviðsins. Unnið verður að úrlausnum 
athugasemda á árinu 2011. 

Framundan á árinu má vænta mikillar 
þróunar í öllum fagmálefnum sviðsins. 
Margar reglugerðir Evrópusambandsins á 
sviði flugleiðsöguþjónustu eru komnar eða 
væntanlegar inn í EES-samninginn sem 
þarf að fylgja eftir af hálfu 
Flugmálastjórnar með úttektum og eftirliti. 
Nýjar flugverndarreglugerðir Evrópusam-
bandsins verða innleiddar á árinu en 
samhliða því er uppfærsla á flugverndar-
áætlun Íslands sem og eftirfylgni. Þá má 
vænta að fyrstu drög að Evrópureglugerð 
um flugvelli komi frá EASA fyrir lok 
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ársins. Það er því von á annasömu ári hjá 
starfsmönnum sviðsins. 

14.1 Flugleiðsaga 

Í eldgosinu úr Eyjafjallajökli síðasta vor 
reyndi í fyrsta sinn á viðbragðsáætlun 
ICAO. Strax í upphafi kom í ljós að það 
verklag sem veitendum flugleiðsöguþjón-
ustu var ætlað að vinna eftir hafði meiri 
áhrif á flugumferð en hagsmunaaðilar 
höfðu gert sér grein fyrir og var að margra 
mati gengið of langt í sumum tilfellum. 
Auk þessa þurfti að leysa fjölmörg 
ófyrirséð atriði til þess að halda uppi 
samgöngum milli Íslands og annarra landa. 
Mörg þessara atriða sneru að nálægð okkar 
við gosstöðvarnar og þeirri staðreynd 
hversu mikið aðdráttarafl náttúruhamfarir 
sem þessar hafa og skapa þá um leið 
væntingar um aðgengi. Mikið kapp var lagt 
á að endurskoða og betrumbæta spár um 
dreifingu ösku sem voru lagðar til 
grundvallar takmarkana á flugumferð. Á 
vegum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar 
ICAO starfa nú nefndir sem er ætlað að 
endurskoða allt sem snýr að áhrifum 
gosösku og er þeim ætlað að skila 
niðurstöðum á þessu ári.  

Ísland er áheyrnarfulltrúi í svokölluðum 
Provisional Council (PC) sem er eins konar 
stjórn Eurocontrol. Þar hafa aðildarríki sæti 
og allar helstu ákvarðanir er varða 
Eurocontrol þarfnast samþykkis PC. 
Flugmálastjórn Íslands kemur þar fram sem 
fulltrúi Íslands og fylgist með þróuninni. 
Hlutverk Eurocontrol hefur breyst og 
styður það nú Samevrópska loftrýmið 

(SES) varðandi ráðgjöf og þróun fyrir EC. 
Nokkrar þjóðir sem standa utan 
Evrópusambandsins og eru fullgildir aðilar 
að Eurocontrol eru ekki alltaf sáttar við þá 
þróun mála og skapast oft miklar 
diplómatískar umræður um það. Fulltrúar 
Eurocontrol hafa hug á að Ísland gerist 
meðlimur og komu þeir í heimsókn til 
Íslands þar sem farið var yfir helstu reglur 
auk þess sem þeir kynntu hvað felst í því 
að verða aðildarríki. Ekki hefur orðið af 
áframhaldandi viðræðum um hugsanlega 
aðild Íslands að Eurocontrol en fulltrúar 
Íslands munu fylgjast vel með framgangi 
mála. Fulltrúar Flugmálastjórnar sóttu tvo 
fundi PC á árinu.  
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Samevrópska loftrýmið, SES II 

Á undanförnum áratug hefur verið unnið að 
því á vegum Evrópusambandsins að setja 
upp svokallað Samevrópskt loftrými SES 
(Single European Sky). Ísland hefur innleitt 
regluverk SES í gegnum EES-samninginn. 
Til að setja þessar reglur og móta 
reglugerðir á þessu sviði var skipuð nefnd 
SSC (Single Sky Committee) þar sem öll 
aðildarríki sambandsins koma saman. 
Ísland hefur fulltrúa í SSC án kosninga- 
réttar (member without voting rights). 
Fulltrúar Íslands hafa málfrelsi og tillögu- 
rétt á fundum nefndarinnar en geta ekki 
greitt atkvæði. Nefndin hélt fimm fundi á 
árinu og vann að umfangsmiklum málum. 

Í lok árs 2009 samþykkti ESB, eftir 
umfjöllun nefndarinnar, breytingu á grunn-
reglugerðunum (ramma-, þjónustu-, loft-
rýmis- og samhæfisreglugerðum) um Sam-
evrópska loftrýmið, SES II. Fyrri pakkinn, 
SES I, var innleiddur á Íslandi með reglu-
gerð nr. 870/2007. Helstu breytingarnar 
sem felast í SES II eru eftirfarandi: 

1. Það sem áður var krafa í 
rammareglugerðinni um mat á 
frammistöðu (performance review) 
flugleiðsögu verður að kröfu um 
frammistöðumatskerfi með vísun í 
sambandsframmistöðumarkmið 
(Community-wide performance 
targets). Kerfið skal ná til 
frammistöðu hvað varðar öryggi, 
umhverfi, afköst og hagkvæmni. 

2. Breytingar eru gerðar á reglum um 
stofnsetningu svokallaðs FAB 

(starfræn loftrýmisumdæmi 
(Functional airspace block)) en þær 
voru fluttar milli reglugerða, úr 
loftrýmisreglugerðinni sem hafði 
gildissvið utan NAT-svæðis sem 
Ísland tilheyrir, yfir í þjónustu- 
reglugerðina sem gildir í íslensku 
loftrými.  

3. Kröfur til FAB verða ítarlegri og ná 
m.a. til sambandsframmistöðu- 
markmiða sem áður hafa verið 
nefnd.  

4. Ný yfirgripsmikil grein um network 
management kemur í stað krafna 
um flæðisstjórnun í SES I. Þessi 
breyting er þó í 
loftrýmisreglugerðinni sem gildir 
utan NAT. 

5. Breyting á samhæfisreglugerðinni 
sem eykur að einhverju marki 
sveigjanleika ríkjanna við að lýsa 
yfir rekstrarsamhæfi kerfa og 
kerfishluta.  

Heilmikil vinna fór í það á árinu að skoða 
breytingarnar sem SES II hefur í för með 
sér, ekki síst til að tryggja að innleiðing á 
SES II í EES-samninginn fari vel. Með 
tilfærslu krafna um starfræn 
loftrýmisumdæmi (FAB) milli reglugerða 
eykst flækjustig innleiðingar á SES-reglum 
töluvert því ákveðnar framkvæmdareglur 
sem varða FAB gilda utan NAT, svo sem 
um frammistöðukerfi og „network 
manager“. Þetta þýðir að tilteknar reglur 
um FAB gilda fyrir Ísland og aðrar ekki. Þá 
eru fjölmargar kröfur sérstaklega settar til 
að bregðast við aðstæðum sem 
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flugleiðsagan í miðkjarna Evrópu glímir 
við og eiga því ekki við í loftrými sem 
Ísland sinnir. Raunar kunna skuldbindingar 
Íslands gagnvart Alþjóðaflugmála-
stofnuninni að stangast á við kröfur um 
FAB samkvæmt SES II og úr því þarf að 
greiða áður en kemur að innleiðingu SES 
II.  

Íslands þarf að fylgjast vel með því sem 
fjallað er um á þessum vettvangi og hvaða 
áhrif það hefur hér. Það sem hentar í Mið-
Evrópu er ekki endilega hagkvæmt fyrir 
úthafið.  

Innan Flugöryggisstofnunar Evrópu, 
EASA, var á árinu unnið að útvíkkun á 
starfssviðs stofnunarinnar þar sem henni er 
ætlað að fjalla um flugvelli, rekstrar-
stjórnun flugumferðar (ATM) og 
flugleiðsöguþjónustu (ANS). Vænta má að 
það regluverk taki gildi 2012-2013 og mun 
Ísland þurfa að innleiða þær reglugerðir, 
enda fullgildur meðlimur í EASA. Hafin er 
vinna innan EASA, í samvinnu við SSC, 
við að færa nokkrar reglugerðir 
Samevrópska loftrýmisins yfir í EASA 
kerfið og fjalla fyrstu reglugerðir um 
starfleyfi og eftirlit með 
flugleiðsöguþjónustu. 

North-European Functional Airspace 
Block – NEFAB  

Veitendur flugleiðsöguþjónustu á Íslandi, í 
Noregi, Svíþjóð, Danmörku, Finnlandi, 
Eistlandi og Lettlandi hafa haft frumkvæði 
að því að vinna saman að stofnun North-
European Functional Airspace Block 
(NEFAB). Það kemur hins vegar í hlut 

flugmálastjórnanna og flugmálayfirvalda 
að meta fyrir hönd ríkjanna fýsileika 
þessarar samvinnu og staðfesta þátttöku 
ríkjanna. Flugmálastjórnir ríkjanna hafa 
myndað með sér vinnuhóp (Nordic NSA 
group) og var stíft unnið í þessu verkefni á 
árinu 2010. Verkefnið breyttist þó talsvert 
á árinu þar sem Danir greindu frá þeirri 
ákvörðun sinni að loftrýmið yfir og í 
kringum Grænland, þar sem Ísland 

Flugstjórnarmiðstöðin við Reykjavíkurflugvöll 
 

sinnir flugleiðsöguþjónustu í samkvæmt 
milliríkjasamningi frá árinu 1975, yrði ekki 
hluti af NEFAB eins og til stóð. Þetta hefur 
í för með sér að hluti af því loftrými sem 
Ísland sinnir yrði utan NEFAB og hluti 
innan NEFAB. Það hefur verið mat Íslands 
að ekki sé fýsilegt að skipta loftrýminu sem 
Ísland sinnir í tvo hluta en fýsileikakönnun 
NEFAB er ekki lokið og hefur þessi 
breyting á afstöðu Dana flækt málið 
nokkuð. Ísland ræddi þetta m.a. við 
flugmálastjóra ríkjanna og við ICAO til að 
fá mat þessara á stöðu mála. Í ljósi þessa og 
með tilliti til SES II hefur Flugmálastjórn 
eytt ómældum tíma í að skoða áhrif á þá 
þjónustu sem veitt er á úthafinu og hvort 
reglur ESB gangi upp í því umhverfi. Í lok 
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árs 2010 er enn mörgum spurningum 
ósvarað hvað þetta varðar en samkvæmt 
reglum ESB er aðildarríkjum gefinn frestur 
til að skilgreina starfræn loftrýmisumdæmi 
til desember 2012.  

Flugmálastjórn sat árlegan fund North 
Atlantic Systems Planning Group (NAT 
SPG) í París í júní. Hlutverk NAT SPG er 
að vakta og meta kerfi flugleiðsögu á 
Norður-Atlantshafi. Fundurinn var sá 46. í 
röðinni og var samkvæmt venju haldinn á 
svæðisskrifstofu Alþjóðaflugmálastofn-
unarinnar. Flugmálastjórn sótti einnig tvo 
fundi í undirhópi NAT SPG, þ.e. NAT 
Safety Oversight Group (NAT SOG), en í 
þeim hópi sitja m.a. fulltrúar flugmála-
stjórna ríkjanna níu sem eiga aðild að NAT 
SPG. Meðal umfjöllunarefna í NAT SOG 
var samræming öryggiseftirlits með flug-
leiðsöguþjónustu, mat og mælingar á 
raunstigi áhættu í NAT-svæðinu og leiðir 
til að draga úr áhættu. 

14.2 Flugvellir- og flugvernd 

Sameiginleg málefni flugvalla og flug-
verndar á síðasta ári eru starfsleyfis-
umsóknir hins nýja sameinaða félags Isavia 
sem áður voru Keflavíkurflugvöllur ohf. og 
Flugstoðir ohf. Þau mál hafa tekið nokkurn 
tíma vegna breytts skipulag og sameiningu 
kerfa og gæða- og öryggisstjórnunar. 

Eftirlitsmenn Flugmálastjórnar höfðu 
sérstakt eftirlit með öryggis og flug-
verndarráðstöfunum á Akureyri meðan á 
eldgosinu í Eyjafjallajökli stóð, þá daga 
sem Keflavíkurflugvöllur var lokaður 
vegna öskumisturs. Vélar til og frá landinu 

lentu á Akureyri í stað Keflavíkur og voru 
umsvifin á Akureyrarflugvelli margfalt á 
við það sem venja er. Samþykkja þurfti 
tímabundnar ráðstafanir sem náð var m.a. 
með því að senda bæði tækjabúnað og 
mannskap frá Keflavíkurflugvelli til 
Akureyrar svo hægt væri að tryggja 
flugverndarráðstafanir sem Ísland hefur 
skuldbundið sig til að framfylgja. Þá þurfti 
einnig að samþykkja ákveðnar tímabundnar 
öryggisráðstafanir en aðstaðan á Akur-
eyrarflugvelli (bæði flughlað og akbrautir 
loftfara) er ekki hönnuð til að afgreiða svo 
stór loftför og þann fjölda loftfara sem fóru 
þar um á hverjum degi meðan Keflavíkur-
flugvölur var lokaður. 

Nýjar Evrópureglugerðir um flugvernd 
tóku gildi í Evrópusambandsríkjunum 29. 
apríl 2010 og hefur verið unnið að því að 
uppfæra Flugverndaráætlun Íslands og 
undirbúa innleiðingu reglnanna hér á landi 
með samráði við rekstraraðila flugvalla, 
flugrekenda og annarra með samþykki 
vegna flugverndar. 

Vinnuhópur á vegum framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins um flugvernd 
(Aviation Security, AVSEC) lagði fram 
tillögur í lok nóvember um að settar yrðu 
nýjar reglur um afgreiðslu og eftirlit með 
farmi og pósti sem kemur til sambandsins 
frá ríkjum utan þess og styrkja þannig 
flugvernd. Eru þessar tillögur viðbrögð við 
misheppnaðri tilraun til að senda sprengju í 
pakka frá Jemen í október 2010. Samhliða 
er verið að endurskoða reglugerðir sem 
tóku gildi 29. apríl 2010 um afgreiðslu og 
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eftirlit með farmi og pósti sem upprunninn 
er innan Evrópska efnahagssvæðisins. 

Líklegt er að tillögurnar verði formlega 
lagðar fram í byrjun árs 2011 af 
framkvæmda-stjórn Evrópusambandsins. 
Framkvæmda-stjórnin vill leggja áherslu á 
áhættumat í viðleitni sinni til að auka 
flugvernd og auka þar með eftirlit með 
farmi sem flokkaður er sem hættulegur. 
Fyrsta skrefið verður að skilgreina viðmið 
um hvers konar farmur telst hættulegur og 
síðan meta eftirlit á flugvöllum í 
sambandinu. Þá mun Evrópusambandið 
meta hvernig evrópskir flugvellir haga 
eftirliti sínu en könnun sambandsins sýndi 
að því var ábótavant. Þá mun ESB vinna 
með alþjóðasamtökum eins og ICAO að 
málinu. 

Eftirlitsmaður Flugmálastjórnar tók þátt í 
úttekt á flugvellinum í Frankfurt fyrir hönd 
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins 
sem hefur eftirlit með innleiðingu 
flugverndarráðstafana, bæði gagnvart 
flugvöllum og flugmálastjórnum innan 
Evrópu.  

Eftirlitsmenn frá eftirlitsstofnun EFTA 
(ESA), sem sinnir sams konar 
flugverndareftirliti og Evrópusambandið í 
EFTA-ríkjunum, gerði tvær fram-halds-
úttektir á árinu og eftirlitsmenn frá 
Transport Security Administration (TSA) 
frá Bandaríkjunum komu í úttekt í 
september. Aðaláhersla úttektanna þetta 
árið voru flugverndarráðstafanir á Kefl-
avíkurflugvelli og hvernig þær hafa verið 

innleiddar en megnið af millilandaflugi til 
og frá landinu fer um Keflavíkurflugvöll. 

Fjórir millilandaflugvellir hafa samþykki 
vegna flugverndar. Millilandaflug frá 
Reykjavíkurflugvelli er þó takmarkað við 
flug til og frá Grænlandi og Færeyjum 
vegna aðstöðuleysis og takmarkaðra 
flugverndarráðstafana á flugvellinum. 
Fjórir flugrekendur hafa samþykki vegna 
flugverndar og fjórir aðilar hafa verið 
samþykktir sem viðurkenndir 
umboðsaðilar. Eftirlitsmenn flugverndar 
sinntu eftirliti með aðilum með samþykki 
vegna flugverndar. Á Íslandi eru fjórir 
millilandaflugvellir með útgefið stafsleyfi, 
11 áætlanaflugvellir í innanlandsflugi, 37 
lendingarstaðir sem reknir eru af Isavia 
ohf. og 7 einkareknir lendingarstaðir. Á 
árinu var Sauðárflugvöllur skráður með 
ákveðnum skilyrðum en það má þakka 
vinnu og elju Ómars Ragnarssonar. 

Eftirlitsmenn Flugmálastjórnar með flug-
völlum fóru í reglubundnar úttektir á milli-
landaflugvöllum en sinntu einnig eftirliti á 
áætlanaflugvöllum innanlands og lending-
arstöðum í samræmi við áætlun þar um. 
Sérstök áhersla var lögð á gæða- og 
öryggisstjórnunarkerfi á árinu og verður 
þeirri vinnu fylgt eftir árið 2011. 

Eftirlitsmenn Alþjóðaflugmálastofnunar-
innar (ICAO) gerðu úttekt á innleiðingu 
krafna samkvæmt viðauka 14 við Chicago-
sáttmálann, þ.e. öryggiskröfur vegna 
flugvalla. Vinna við undirbúning var tölu-
verð en niðurstaða úttektarinnar var góð 
hvað varðar hlut flugvalla sem er 
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ánægjulegt og að hluta til afrakstur 
samfellds eftirlits Flugmálastjórnar undan-
farin ár.  

Þá komu í heimsókn fulltrúar frá Flug-
öryggisstofnun Evrópu (EASA) en verið er 
að kanna stöðu á innleiðingu krafna 
samkvæmt viðauka 14 við Chicago-
sáttmálann á flugvöllum innan EASA-
ríkjanna (liður í undirbúningi fyrir EASA-
reglugerð) og almennt hver staðan er í 
EASA-ríkjum til að takast á við inn-
leiðingu nýrra krafna. Heimsóknin kallaði á 
mikinn undirbúning, m.a. þurfti að svara 
ítarlegum spurningalistum um innleiðingu 
fyrir komu fulltrúanna.  

Vinna við skipulagsmál flugvalla hefur 
verið tímafrek. Skipulagsreglur fyrir 
Keflavíkurflugvöll og Reykjavíkurflugvöll 
eru tilbúnar en unnið er að skipulagsreglum 
fyrir Akureyrarflugvöll og Egilsstaða-
flugvöll. 

15. Stjórnsýslusvið 
Verkefnum Flugmálastjórnar fjölgar og 
verða fjölbreyttari með hverju ári. Á árinu 
var lögum nr. 60/1998 breytt, eins og nánar 
verður lýst síðar, en breytingin hafði m.a. í 
för með sér stór verkefni eins og eftirlit 
með notendagjöldum á flugvöllum, meiri 
völd í úrskurðum í farþegamálum, 
yfirfærslu útgáfuskyldu reglugerða frá 
samgönguráðuneytinu til Flugmálastjórnar 
o.fl. Einna tímafrekastur reyndist undir-
búningur og úttekt Alþjóðaflugmálastofn-
unarinnar (ICAO) á innleiðingu Flugmála-
stjórnar á 16 af 18 viðaukum ICAO við 

svokallaðan Chicago-samning frá árinu 
1947. Þrátt fyrir aukin verkefni var framlag 
ríkisins til stjórnsýslu skert árið 2010 og 
starfsmannafjöldi var í lágmarki.  

15.1 Innri þjónusta við starfsemi 
Flugmálastjórnar 

Á stjórnsýslusviði er haldið utan um innri 
þjónustu og stuðning við starfsmenn 
stofnunarinnar. Bókasafn stofnunarinnar er 
lítið í sniðum en það er aðgengilegt 
almenningi á netinu í gegnum Gegni, sjá 
www.gegnir.is. Má þar t.d. finna upplýs-
ingar um gögn frá Alþjóðaflugmála-
stofnuninni (ICAO) og ýmis sérfræðileg 
fluggögn. Haldið er utan um skjalasafn 
stofnunarinnar í skjalastjórnarkerfinu 
GoPro þar sem langmestur hluti erinda og 
skjala stofnunarinnar er vistaður til að 
tryggja aðgengi og rekjanleika mála. 

Flugmálastjórn hefur úthýst tölvu- og 
kerfisþjónustu sinni en samanburður við 
aðrar stofnanir sýnir að það hefur reynst 
hagkvæmt.  

15.2 Lög og reglugerðir 

Á árinu tóku gildi lög nr. 87/2010, um 
breytingar á lögum um loftferðir, nr. 
60/1998, með síðari breytingum. Þessar 
breytingar lúta annars vegar að almennum 
heimildum Flugmálastjórnar Íslands til 
þess að setja reglur um ákveðna þætti í 
starfseminni, svo sem um skráningu 
loftfara, lofthæfi og starfrækslu flugs.  

Í lögunum er nú skýrari lagastoð til 
setningar reglugerða um flugsýningar og 
fallhlífastökk, reglugerða á sviði 
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veðurþjónustu, fjarskiptaþjónustu og 
upplýsingaþjónustu flugmála, sem og um 
fyrirkomulag bótagreiðslna til farþega eða 
eigenda farangurs eða farms og um 
upplýsingagjöf vegna kostnaðar farmiða 
eða flutnings. Þá er þar kveðið á um að 
ráðherra skuli setja reglugerð sem feli í sér 
innleiðingu reglugerða Evrópuþingsins og 
ráðsins sem varða stofnun Flugöryggis-
stofnunar Evrópu í íslenskan rétt.  

 
Með breytingalögunum voru hækkaðar 
fjárhæðir sem flytjanda ber að greiða í 
bætur verði tjón. Jafnframt voru ýmsar 
valdheimildir stofnunarinnar styrktar. Í 
lögunum er þannig að finna breytingar sem 
varða hagsmuni neytenda. Aukin áhersla 
hefur verið lögð á mikilvægi 
neytendasjónarmiða á sviði samgangna og 
er lögunum ætlað að endurspegla hana. Nú 
er því gerð krafa um gagnsæi gjalda. Það 
telst einnig nýmæli að neytendur 
flugþjónustu hafa nú rétt til að kvarta til 
Flugmálastjórnar telji þeir flugrekanda, 
flytjanda, ferðaskrifstofu eða umboðsmann 
þeirra hafa brotið gegn skyldum sínum 
samkvæmt loftferðalögum eða reglu-
gerðum settum á grundvelli þeirra. Er 
Flugmálastjórn veitt heimild til að skera úr 

ágreiningi með ákvörðun sem sætir kæru til 
ráðherra samkvæmt stjórnsýslulögum. 
Fram að þessu hefur Flugmálastjórn 
einungis veitt álit sem ekki hefur verið 
bindandi fyrir veitanda þjónustunnar.  

Þá hafa heimildir Flugmálastjórnar til töku 
ákvarðana á verksviði sínu verið styrktar 
og rýmkaðar heimildir stofnunarinnar til að 
beita eftirlitsskyldan aðila sem brýtur gegn 
ákvörðunum stofnunarinnar viðurlögum. 
Flugmálastjórn hafa nú verið gefnar 
heimildir til endanlegs úrskurðar á 
stjórnsýslusviði. Komi upp óleysanlegur 
ágreiningur vegna gjaldtöku innan notenda-
nefndar verði aðilum heimilt að skjóta 
honum til Flugmálastjórnar Íslands, sem 
taki endanlega ákvörðun á stjórnsýslustigi 
til úrlausnar ágreiningnum.  

Þá ber að geta að afnumin hefur verið úr 
lögunum skylda til að fá staðfestingu 
ráðherra fyrir gjaldskrá rekstraraðila 
flugvallar, flugleiðsöguþjónustu og 
flugumferðar. 

Evrópusambandið gefur út á hverju ári 
mikið af reglugerðum og tilskipunum 
varðandi flugmál sem eru innleiddar hér á 
landi með reglugerðum eða lögum, eftir því 
sem við á, á grundvelli samningsins um 
Evrópska efnahagssvæðið. Mikið af 
reglugerðum tóku gildi á árinu í 
undirbúningi og í kjölfar ICAO-úttektar og 
má þar m.a. nefna reglugerð um 
almannaflug flugvéla, nr. 694/2010, 
almannaflug þyrlna, nr. 695/2010, 
reglugerð um flugumferðarþjónustu, nr. 
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787/2010, og reglugerð nr. 974/2010, um 
störf notendanefnda flugvalla. 

Þá voru og ýmsar breytingar gerðar á 
reglugerðum og má sem dæmi nefna 
breytingar á reglugerð nr. 205/2007, um 
lofthæfi- og umhverfisvottun loftfara og 
tilheyrandi framleiðsluvara, hluta og 
búnaðar og vottun hönnunar- og 
framleiðslufyrirtækja og breytingar á 
reglugerð nr. 1263/2008, um flutningaflug. 

15.3 Stjórnsýslukærur 

Ein ákvörðun Flugmálastjórnar var kærð til 
innanríkisráðuneytisins á árinu er varðaði 
afturköllun Flugmálastjórnar á heimild 
Flugvélaverkstæðis Reykjavíkur ehf. til að 
sinna viðhaldi á Bell 430 (RR Corp 250) 
og Bell 230 (RR Corp 250). Úrskurður 
ráðuneytisins hafði ekki borist í lok árs.  

15.4 Farþega- og neytendamál – nýjar 
skyldur 

Veruleg breyting á réttindum neytenda og 
heimildum Flugmálastjórnar í neytenda-
málum varð með lögum nr. 87/2010, um 
breytingu á lögum um loftferðir, nr. 
60/1998, með síðari breytingum, sem tóku 
gildi 1. júlí 2010.  

Framangreind breyting heimilar Flugmála-
stjórn að taka ákvarðanir í ágreinings-
málum milli neytenda og flugþjónustu-
veitenda, þar á meðal í ágreiningsmálum á 
grundvelli reglugerðar nr. 574/2005, sem 
innleiðir reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins nr. 261/2004, um sameiginlegar 
reglur um skaðabætur og aðstoð til handa 
farþegum sem neitað er um far og þegar 

flugi er aflýst eða mikil seinkun verður, og 
framfylgja þeim með þeim úrræðum sem 
kveðið er á um loftferðalögum.  

 
Þá varð einnig önnur mikilvæg breyting 
með dómi Evrópudómstólsins frá 19. 
nóvember 2009, í sameinuðum málum C-
402/07 og C-432/07, þar sem dómstóllinn 
komst að þeirri niðurstöðu að túlka beri 
reglugerð nr. 261/2004 með þeim hætti að 
farþegar sem verða fyrir seinkun á flugi 
sínu, sbr. 6 gr. reglugerðarinnar, eigi að fá 
sömu meðferð og farþegar flugs sem er 
aflýst, sbr. 5. gr. Þetta þýðir að allir 
farþegar sem verða fyrir þriggja tíma 
seinkun á flugi sínu eða meira, sem gerir 
það að verkum að þeir koma á ákvörðunar-
stað þremur tímum síðar eða meira en 
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upprunalega áætlun flugrekendans kvað á 
um, geta átt rétt á bótum skv. 7. gr., nema 
flugrekandi geti sýnt fram á að töfin hafi 
verið vegna óviðráðanlegra aðstæðna, sbr. 
3. mgr. 5 gr. reglugerðarinnar. Einnig 
komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að 
ekki væri hægt að fella tæknileg vandamál, 
sem leiða til seinkunar eða aflýsingar flugs, 
undir óviðráðanlegar aðstæður skv. 3. mgr. 
5. gr. reglugerðarinnar, nema vandamálin 
verði vegna atvika sem samkvæmt eðli 
sínu koma ekki upp í eðlilegri framkvæmd 
á rekstri viðkomandi flugrekanda og þau 
séu óviðráðanleg.  

Árið 2010 var að mörgu leyti sérstakt í 
meðhöndlun farþegamála og að meðtöldum 
áðurnefndum breytingum á réttindum 
neytenda og heimildum Flugmálastjórnar 
þá ber þar hæst áhrif gossins í 
Eyjafjallajökli. Sú grein reglugerðarinnar 
sem tryggir rétt farþega til þjónustu af 
hálfu flugrekanda á meðan beðið er eftir að 
hægt sé að fljúga varð til þess að hundruð 
þúsunda strandaðra farþega í Evrópu fengu 
endurgreiddan aukakostnað sem þeir urðu 
fyrir á meðan gosið hamlaði flugi. Einnig 
varð umræðan í fjölmiðlum í Evrópu og 
hér á landi til þess að flugfarþegar kynntust 
réttindum sínum enn betur. Flugmálastjórn 
gaf út leiðbeiningar til farþega á heimasíðu 
sinni strax á fyrsta degi gossins en mikið 
var um farþegar í vanda hringdu til að fá 
nánari útskýringar á ákvæðum reglugerðar-
innar. 

Bæði gosið og aukin umræða um réttindi 
flugfarþega leiddu til þess að veruleg 
aukning varð á kvörtunum til Flugmála-

stjórnar frá flugfarþegum. Árið 2009 bárust 
20 kvartanir til stofnunarinnar en árið 2010 
voru þær 129 talsins. Kvartanir ársins voru 
flestar vegna seinkana (46) og aflýsinga 
(45), vegna eldgoss (19), neitunar á fari (6) 
og annarra ástæðna (13).  

Afgreiðslutími Flugmálastjórnar á kvört-
unum farþega var nokkuð langur á árinu 
2010 þar sem kvörtunum fjölgaði mikið og 
gríðarlegt álag var á starfsfólki. Í lok árs er 
nokkur fjöldi óafgreiddur og bíður nýs árs. 
Allar ákvarðanir stofnunarinnar í farþega-
málum eru birtar á heimasíðu stofnunar-
innar.  

15.5 Heimildaveitingar og flugréttindi 

Reglulega má heyra umræðu um 
loftferðasamninga sem stjórnvöld á Íslandi 
hafa gert við önnur ríki og mikilvægi 
þeirra. Rétt er að geta þess að samgöngu- 
og sveitarstjórnarráðuneytið og utanríkis-
ráðuneytið annast vinnu við loftferða-
samninga. Flugmálastjórn hefur veitt 
sérfræðiaðstoð eftir getu.  

Réttarheimildir í flugi milli landa byggjast 
aðallega á tvenns konar heimildum sem 
sóttar eru annars vegar í fjölþjóðlega 
sáttmála eða samninga og hins vegar í 
tvíhliða samninga milli ríkja sem byggjast 
síðan á meginreglum þjóðaréttar. Auk þess 
eru lagðir til grundvallar margs konar 
samningar einkaréttarlegs eðlis og þá 
aðallega milli flugfélaga. Þýðingarmesta 
réttarheimildin er Chicago-samningurinn, 
„Samþykkt um alþjóðaflugmál frá 1944“, 
sem jafnframt er stofnsáttmáli Alþjóða-
flugmálastjórnarinnar (International Civil 
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Aviation Organization, ICAO) en yfir 190 
ríki eru nú aðilar að honum. Samþykktin 
var undirrituð af Íslands hálfu 1944 en 
fullgilt 1947, sbr. auglýsingu nr. 45/1947. 

Í Chicago-sáttmálanum er kveðið skýrt á 
um lögsögu ríkja á loftrýminu yfir því 
svæði sem það hefur umráðarétt yfir. 
Jafnframt er kveðið á um rétt aðildarríkja 
sáttmálans til flugs milli ríkja, með 
lendingum af tæknilegum ástæðum, þ.e. 
vegna viðgerða og til töku eldsneytis. 
Chicago-sáttmálinn tryggir þannig 
eingöngu rétt loftfara aðildarþjóðanna til að 
fljúga um lofthelgi aðildarlandanna og að 
lenda af tæknilegum ástæðum án viðskipta. 
Ef flugfélag hyggur á flug milli landa á 
viðskiptaforsendum þarf að liggja fyrir 
sérstök heimild til þess sem að öllu jöfnu er 
byggð á sérstökum samningum sem oftast 
eru tvíhliða. Tvíhliða loftferðasamningar 
eru fyrst og fremst viðskiptasamningar sem 
kveða á um gagnkvæmar heimildir til 
handa þeim flugrekendum sem hafa 
staðfestu í viðkomandi ríkjum, til flugs í 
viðskiptaskyni. Um staðfestinguna, þ.e. 
eignarhald og virka stjórnun (eftirlits- og 
stjórnunarheimildir ríkja) og önnur réttindi, 
fer samkvæmt samningi hverju sinni. 
Flugrekstraraðili öðlast ekki beinan rétt 
samkvæmt slíkum samningi heldur er hann 
háður tilnefningu viðkomandi ríkis og 
samþykki hins. Flugrekendur þriðja ríkis 
öðlast ekki réttindi samkvæmt 
loftferðasamningum nema þess sé 
sérstaklega getið. 

Innan EES hafa nú hindranir í flugrekstri 
milli EES-landa sem leiðir af því 

samningafyrirkomulagi sem að ofan er lýst 
verið felldar niður, þær síðustu með 
innleiðingu á reglugerð Evrópusambands-
ins nr. 1008/2008, um sameiginlegar reglur 
um flugrekstur. Fyrir flug á viðskipta-
forsendum frá einhverju EES-ríki til þriðja 
ríkis utan þess gilda hins vegar tví- eða 
fjölhliða samningar. 

Rétt er að ítreka að loftferðasamningar eru 
viðskiptasamningar sem kveða að öllu 
jöfnu á um gagnkvæmar heimildir viðkom-
andi ríkja til viðskipta milli þeirra og 
samspil réttinda og skyldna þeirra sem 
tilnefndir eru samkvæmt viðkomandi 
samningum. Auk þess kveða slíkir 
samningar oft á um víðtækari heimildir, 
m.a. varðandi flutninga á farþegum og 
vörum frá þriðju ríkjum. Almennt hefur 
verið þróun í átt til aukins frelsis í þessum 
samningum, einnig hér á landi, en íslensk 
stjórnvöld hafa lagt áherslu á að semja um 
opnar heimildir í samningaviðræðum 
undanfarin ár.  

Þá ber að hafa í huga að stjórnvöld hér á 
landi hafa veitt takmörkuð og tímabundin 
leyfi til viðskiptaflugs um Ísland án þess að 
fyrir hafi legið sams konar heimildir frá 
heimaríki viðkomandi flugrekstraraðila til 
handa íslenskum flugrekstraraðilum í 
samræmi við meginsjónarmið um gagnkv-
æmni. Þetta hefur þá verið gert til þess að 
sýna vilja til viðskipta í verki þar sem 
brýnir viðskiptahagsmunir eru í húfi, enda 
fylgi sambærilegar heimildir til innlendra 
flugrekenda síðar. 
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Árið 2009 bárust 687 beiðnir um yfirflugs-, 
áætlunar- og lendingarheimildir til 
Flugmálastjórnar Íslands. Af þeim voru 
555 beiðnir um yfirflugs- og 
lendingarheimildir, þar af voru afgreiddar 
82 heimildir vegna loftfara með takmarkað 
lofthæfiskírteini. Breytingar hafa orðið 
vegna loftfara með takmarkað 
lofthæfiskírteini, sem hafa heimildir gefnar 
út af EASA, en nú er ekki innheimt sérstakt 
gjald fyrir slíkar heimildir. Þá bárust 50 
leiguflugsheimildir og frá utanríkis-
ráðuneytinu bárust 606 tilkynningar um 
ríkisflug. Beiðnum um heimildir fækkaði 
nokkuð milli ára, sem e.t.v. má rekja til 
erfiðleika í efnahagsástandi víða um heim. 
Stjórnsýslusvið veitir einnig sérstakar 
heimildir til aðila sem vilja stunda 
karamellukast, blöðrusleppingar, listflug 
o.fl. þess háttar. Slíkar heimildir voru 41 á 
árinu 2010.  

15.6 Fjármál 

Flugmálastjórn Íslands var eins og öðrum 
opinberum stofnunum gert að skera niður á 
árinu 2010. Samkvæmt fjárlögum lækkaði 
útgjaldaheimild Flugmálastjórnar Íslands 
um 7,2% og varð með launa- og 
verðlagsleiðréttingum 464,7 m.kr. 
Ríkistekjur voru óbreyttar frá fjárlögum 
2009, 220 m.kr. Framlag úr ríkissjóði var 
skert um 10,8 m.kr. eða 4%.  

 

Framlag ríkisins eða beinar greiðslur úr 
ríkissjóði voru 240 m.kr. eða um 46% af 
rekstri stofnunarinnar. Notendur greiða 
síðan 54 % og vega þar þyngst árgjöld 
flugrekenda um 120 m.kr. og árgjöld 
flugleiðsögu- og flugvallarrekenda um 80 
m.kr. Nýjar og breyttar heimildir skiluðu 
um 24 m.kr. 

Bæði útgjöld og tekjur stofnunarinnar urðu 
heldur meiri en fjárlög gerðu ráð fyrir. 
Heildartekjur reyndust vera 283,8 m.kr. og 
kostnaður 498,5 m.kr. Rekstrarniðurstaða 
fyrir ríkisframlag var -214,8 m.kr. Framlag 
ríkisins var 240,0 m.kr. og því var 
hagnaður af starfseminni 25,2 m.kr.  

 
  
     

 
   

 
    

 
 

46%

23%

15%

1%5%
3%5%

2%

Fjármögnun 2010

Framlag ríkisins

Árgjöld - flugrekendur

Árgjöld - flugleiðsaga og rekstur flugvalla

Önnur árgjöld

Nýjar og breyttar heimildaveitingar

Útgáfa lofthæfiskírteina

Aðrar tekjur af reglulegri starfsemi

Óreglulegar tekjur

 
  
     

 
   

 
    

 
 

46%

23%

15%

1%5%
3%5%

2%

Fjármögnun 2010

Framlag ríkisins

Árgjöld - flugrekendur

Árgjöld - flugleiðsaga og rekstur flugvalla

Önnur árgjöld

Nýjar og breyttar heimildaveitingar

Útgáfa lofthæfiskírteina

Aðrar tekjur af reglulegri starfsemi

Óreglulegar tekjur

 
  
     

 
   

 
    

 
 

46%

23%

15%

1%5%
3%5%

2%

Fjármögnun 2010

Framlag ríkisins

Árgjöld - flugrekendur

Árgjöld - flugleiðsaga og rekstur flugvalla
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Útgáfa lofthæfiskírteina

Aðrar tekjur af reglulegri starfsemi

Óreglulegar tekjur

Framlag ríkisins 240,0
Árgjöld - flugrekendur 119,8
Árgjöld - flugleiðsaga og rekstur 80,5
Önnur árgjöld 6,8
Nýjar og breyttar heimildaveitin 24,0
Útgáfa lofthæfiskírteina 15,6
Aðrar tekjur af reglulegri starfse 25,8
Óreglulegar tekjur 11,2
Fjármögnun alls 523,8

Fjármögnun Flugmálastjórnar Íslands 2010
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Skatttekjur stofnunarinnar eru vegna útgáfu 
lofthæfivottorða og hávaða- og mengunar-
vottorða og námu þær 15,6 m.kr. Aðrar 
rekstrartekjur eru vegna árgjalda, útgáfu 
skírteina til einstaklinga, skráningar 
loftfara, prófgjalda og yfirflugsheimilda. 
Sértekjur samanstanda af nýjum og 
breyttum heimildaveitingum, leigutekjum 
og öðrum tekjum sem ekki koma til vegna 
lögbundinna verkefna. 

Tekjur jukust milli ára um 8%. Mesta 
hækkunin var vegna árgjalda en sú hækkun 
á rætur að rekja til gjaldskrárhækkunar á 
miðju ári 2009. 

Heildarkostnaður stóð nokkurn veginn í 
stað milli áranna 2009 og 2010 en einstakir 
kostnaðarliðir ýmist hækkuðu eða 
lækkuðu. 

 

Heildarkostnaður stofnunarinnar árið 2010 
var 498,5 m.kr. Launakostnaður var 330,8 
m.kr. eða 66% af heildarkostnaði. 
Húsnæðiskostnaður var 9% og funda- og 
ferðakostnaður vegna alþjóðlegra 
skuldbindinga var 8%. Sérhæfð þjónusta 
og kerfisþjónusta var 9% og annar rekstrar-
kostnaður nam 8% af heildarkostnaði 
stofnunarinnar.

Samanburður árgjalda (m.kr.) 

Árgjöld 2009 2010 

Loftfara í einkaeigu 4,9 5,9 

Loftfara í flutningaflugi 91,0 104,6 

Flugrekenda 0,7 0,7 

Viðhaldsstöðva og verkstæða 13,5 14,5 

Flug- og þyrluvalla 12,1 13,0 

Lendingarstaða 5,0 5,3 

Flugskóla 0,7 0,9 

Starfsleyfa flugleiðsöguþjónustu 58,0 62,2 
 

Samanburður tekna annarra en árgjalda 
(m.kr.) 

Tekjuliður 2009 2010 

Útgáfa skírteina einstaklinga 7,6 9,3 

Útgáfa skírteina lögaðila 24,8 24,0 

Útgáfa lofthæfivottorða 19,4 15,6 

Skráning loftfara 2,4 2,6 

Prófgjöld 10,8 12,3 

Yfirflugsheimildir 1,1 1,6 

Aðrar sértekjur en heimildaveitingar 11,1 11,2 
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16. Flugtölur 

 

  

                     Yfirlit um loftför á skrá 31.12.2010

Flugrekendur   > 10 tonn 5,7 - 10 tonn < 5,7 tonn Samtals

Atlantsflug ehf 1 1
Bláfugl ehf 5 5
Ernir ehf 2 4 6
Flugfélag Íslands ehf 8 8
Flugfélagið Atlanta ehf 23 23
Garðaflug ehf 2 2
Icelandair ehf 18 18
Landhelgisgæslan 2 2 4
Mýflug hf 5 5
Norðurflug ehf 3 3
Norlandair ehf 3 3
Vesturflug ehf 1 1
Þyrluþjónustan hf 2 2

Samtals (flugrekendur) : 56 4 21 81

Aðrir (þ.m.t. svifflugur) 8 1 291 300
Samtals (aðrir) : 8 1 291 300

Heild: 64 5 312 381

Þessi ætti að koma í stað töflunnar á bls 43 

 

 

 

 

Hvað varðar mynd á bls 40 þá hef ég hana bara á þessu formi.  Annars vegar eina og sér og hins vegar 
saman með annarri mynd.  Geturðu eitthvað gert við þetta svo það verði skýrara? 

 

                     Yfirlit um loftför á skrá 31.12.2010

Flugrekendur   > 10 tonn 5,7 - 10 tonn < 5,7 tonn Samtals

Atlantsflug ehf 1 1
Bláfugl ehf 5 5
Ernir ehf 2 4 6
Flugfélag Íslands ehf 8 8
Flugfélagið Atlanta ehf 23 23
Garðaflug ehf 2 2
Icelandair ehf 18 18
Landhelgisgæslan 2 2 4
Mýflug hf 5 5
Norðurflug ehf 3 3
Norlandair ehf 3 3
Vesturflug ehf 1 1
Þyrluþjónustan hf 2 2

Samtals (flugrekendur) : 56 4 21 81

Aðrir (þ.m.t. svifflugur) 8 1 291 300
Samtals (aðrir) : 8 1 291 300

Heild: 64 5 312 381
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Yfirlit yfir flugtíma 2010 

 

  

Rekstraraðili Áætlun Leigufl. Þjónustufl. Verkfl. Einkafl. Kennsla Samtals
Air Atlanta Icelandic 41.683 41.683
Atlantsflug 55 55
Bláfugl hf 1.667 180 1.847
Ernir Air 1.766 3.604 5.370
Flugfélag Íslands hf 10.195 616 10.811
Garðaflug hf 123 123
Icejet ehf 244 525 769
Icelandair 43.399 838 44.237
Landhelgisgæsla Íslands 1.658 1.658
Mýflug hf 1.212 274 1.486
Norðurflug ehf 837 82  919
Norlandair 623 346 733 1.702
Þyrluþjónustan hf 214 78  292
Flugfélagið Geirfugl - f lugskóli 2.083 1.262 3.345
Flugskóli Helga Jónssonar  37 358 395
Flugskóli Íslands 872 4.864 5.736
Flugskóli Akureyrar 183 407 590
Keilir 442 2.534 2.976
Einstaklingar í einkaflugi 6.322 6.322
Svifflugfélög 689  689
Fisfélög (Vélknúin fis) 1.500 1.500

Flugtímar samtals: 57.894 43.842 6.268 2.948 10.628 9.425 132.505

     g  
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Skírteini einstaklinga 

 

 

 
 

Útgefin Samtals Samtals
ásamt fullgildingum 2009 2010

Flugnemar 56 88
Einkaflugmenn/flugvél   49 62
Einkaflugmenn/þyrla 0 1
Atvinnuflugmenn/flugvél 34 56
Atvinnuflugmenn I. fl./flugvél 36 31
Atvinnuflugmenn/þyrla 2 1
Atvinnuflugmaður I. fl./þyrla 0 0
Flugvélstjórar 0 0
Flugumferðarstjórar 1 14
Flugumsjónarmenn  0 4
Flugvéltæknar (PART-66) 19 13
Svifflugmenn 3 2
Skírteini fisflugmanna 1 8
Fullgildingar (ásamt endurútgefnum) 102 118

Samtals: 303 398

Nemaskírteini Flugumferðarstjóra 15 28

Endurnýjuð Samtals Samtals
2009 2010

Flugnemar 5 5
Einkaflugmenn/flugvél   90 83
Einkaflugmenn/þyrla 0 1
Atvinnuflugmenn/flugvél 29 32
Atvinnuflugmenn I. fl./flugvél 89 46  
Atvinnuflugmenn/þyrla 2 5
Atvinnuflugmenn I. fl./þyrla 2 0
Flugvélstjórar 1 1
Flugumferðarstjórar 54 41
Flugumsjónarmenn 5 10
Flugvéltæknar 15 29
Svifflugmenn 8 4
Skírteini fisflugmanna 5 3

Samtals: 305 260
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Skírteini einstaklinga í gildi 1/1 2010 1/1 2011
ásamt fullgildingum

Einkaflugmenn/flugvél   546 526
Einkaflugmenn/þyrla 2 4
Atvinnuflugmenn/flugvél 309 334
Atvinnuflugmenn I. fl./flugvél 481 490
Atvinnuflugmenn/þyrla 19 18
Atvinnuflugmaður I. fl./þyrla 7 7
Flugvélstjórar 20 20
Flugumferðarstjórar 106 116
Flugumsjónarmenn  52 46
Flugvéltæknar 461 462
Svifflugmenn 56 53
Fullgildingar 98 118

Samtals: 2157 2194
Skírteini fisflugmanna 41 44

Útgefin skírteini eftir flugskólum

Flugnema- Einkaflugs- Atvinnuflugs-
skírteini skírteini skírteini

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Flugskóli Akureyrar 3 7 3 2
Flugskóli Helga Jónss. 6 6 1 4 0
Flugskóli Íslands 31 37 30 35 31 37
Flugfélagið Geirfugl 5 15 11 11
Keilir 16 23 4 10 10

Samtals: 55 88 0 54 59 35 47
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Bókleg próf / hlutapróf Fjöldi prófa: Staðin próf: Hlutfall%
Atvinnuflugmannspróf 1. fl. 480 439 91%
Einkaflugmannspróf 832 527 63%
Blindflugspróf 0 0
Flugumsjónarmannspróf 6 4 67%
Svifflugmannspróf 5 1 20%

Samtals: 1323 971
Bókleg próf (fjöldi útskrifaðra) 2009 2010
Atvinnuflugmannspróf 1.fl. 29 44
Einkaflugmannspróf 56 53
Blindflugspróf 2 0
Flugumsjónarmannspróf 1 4
Svifflugpróf 3 1

Samtals: 91 102
Verkleg próf (færni- og hæfnipróf vegna framlengingar eða endurnýjunar á útrunnum áritunum

Einkaflugmannspróf 54 63
Atvinnuflugmannspróf         23 44
Blindflugspróf 28 49
Flugkennarapróf 13 18
Flokksáritunarpróf (MEP) 3 2
Ýmis hæfnipróf 11 9

Samtals: 132 185
*Verkleg próf bókuð af Flugmálastjórn
Heilbrigðisskoðanir 2009 2010
Reykjavík 1157 1088
Innanlands utan Reykjavíkur 134 121
Luxembourg / Kosovo 6 0

Samtals: 1297 1209

Ýmsar áritanir í skírteini 438 720
Loftfaraskrá 2009 2010
Nýskráningar 17 6
Endurskráningar 1 2
Umskráningar 18 38
Hlutaskráningar 9 18
Breytingar á skráningu 10 5
Afskráningar 25 26
Loftför á skrá í árslok
Flugvélar léttari en 5700 kg 278 271
Flugvélar þyngri en 5700 kg 68 67
Þyrlur 13 11
Svifflugur 40 32

Samtals: 399 381
Aukning:

Lofthæfiskírteini
Endurnýjuð lofthæfiskírteini 251 n/a
Útgefin lofthæfiskírteini 17 n/a
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Útgefin 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ásamt fullgildingum

Flugnemar 72 57 49 42 102 88 91 90 56 85
Einkaflugmenn/flugvél 68 57 54 43 53 77 85 71 49 62
Einkaflugmenn/þyrla 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1
Atvinnuflugmenn/flugvél 40 52 45 79 50 67 43 50 34 56
Atvinnuflugmenn I. fl./flugvél 20 22 27 85 32 69 33 67 36 31
Atvinnuflugmenn/þyrla 0 3 8 3 1 6 1 1 2 1
Atvinnuflugmaður I. fl./þyrla 2 0 1 3 0 1 2 0 0 0
Flugvélstjórar 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Flugumferðarstjórar 7 6 5 27 2 13 0 6 1 14
Flugumsjónarmenn  8 10 3 10 16 7 3 0 0 4
Flugvéltæknar (PART-66) 25 116 49 34 42 285 27 25 22 13
Svifflugmenn 3 4 4 2 3 1 2 6 1 2
Fullgildingar 180 231 250 350 333 234 199 167 102 118

Samtals: 426 561 499 679 634 848 486 483 303 387

Endurnýjuð 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Flugnemar 6 0 6 4 9 3 3 8 5 5
Einkaflugmenn/flugvél 136 105 88 90 102 117 91 92 90 83
Einkaflugmenn/þyrla 1 3 3 1 0 1 0 2 0 1
Atvinnuflugmenn/flugvél 40 57 45 64 32 27 42 32 29 32
Atvinnuflugmenn I. fl./flugvél 43 56 31 42 44 71 52 42 89 46
Atvinnuflugmenn/þyrla 1 2 2 0 1 4 3 6 2 5
Atvinnuflugmaður I. fl./þyrla 1 2 0 1 0 0 0 1 2 0
Flugvélstjórar 4 15 1 1 1 3 14 1 1 1
Flugumferðarstjórar 29 28 10 6 32 62 54 16 54 41
Flugumsjónarmenn  0 7 10 4 5 3 8 7 5 10
Flugvéltæknar (PART-66) 54 85 19 20 9 3 24 26 15 29
Svifflugmenn 14 5 6 4 6 13 6 12 8 4

Samtals: 329 365 221 237 241 307 297 245 300 257
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Skírteini einstaklinga
ásamt fullgildingun

Í gildi 1. janúar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Einkaflugmenn/flugvél 590 605 584 548 520 522 543 556 546 526
Einkaflugmenn/þyrla 7 7 9 8 5 4 3 2 2 4
Atvinnuflugmenn/flugvél 336 356 374 316 324 313 324 307 309 334
Atvinnuflugmenn I. fl./flugvél 293 291 290 349 368 424 435 471 481 490
Atvinnuflugmenn/þyrla 11 13 16 16 17 20 19 19 19 18
Atvinnuflugmaður I. fl./þyrla 7 6 6 7 7 7 8 8 7 7
Flugvélstjórar 38 25 26 24 24 23 20 20 20 20
Flugumferðarstjórar 101 100 108 143 134 145 137 117 106 116
Flugumsjónarmenn  44 50 52 54 69 71 66 60 52 46
Flugvéltæknar 297 317 340 353 392 448 423 437 461 462
Svifflugmenn 40 45 49 55 57 54 53 51 56 53
Fullgildingar 180 231 250 350 312 220 193 139 98 118

Samtals: 1944 2046 2104 2223 2229 2251 2224 2187 2157 2194

Bókleg próf 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fjöldi útskrifaðra nemenda
   -Atvinnuflugmannspróf 1.fl. 40 59 16 22 24 34 29 21 29 44
   -Einkaflugmannspróf 76 53 37 24 106 126 168 77 56 53
   -Svifflugpróf 3 6 0 0 3 0 2 0 3 1

119 118 53 46 133 160 199 98 88 98
Taflan greinir ekki frá fjölda flugumsjónarmannaprófa, hlutaprófa, regluprófa og annara prófa.

Verkleg próf: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Einkaflugmannspróf 86 61 53 37 60 77 83 74 54 63
Atvinnuflugmannspróf 20 33 33 32 34 38 32 23 23 44
Flugkennarapróf 27 8 11 17 18 23 19 22 13 18
Blindflugspróf 20 32 27 40 43 43 35 32 28 49

Samtals: 153 134 124 126 155 181 169 151 118 174
Hæfnipróf ásamt færniprófum fyrir áritanir (aðrar en kennara og blindflugsáritanir) og skírteini atvinnuflugmanns 1.fl.  eru ekki tilgreind í töflunni

Loftför á skrá 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
/ 31. Desember

360 369 376 393 397 407 405 406 399 381
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Flugnema- og einkaflugmannsskírteini
Gefin út eftir flugskólum

F E F E F E F E F E F E F E F E F E F E

Flugfélagið Geirfugl 7 4 5 9 6 6 4 4 13 7 13 9 14 12 24 17 5 11 15 11
Flugskóli Akureyrar 4 3 11 8 8 6 7 4 6 5 7 7 13 11 9 8 3 3 7 2
Flugskólinn Flugsýn 6 9 5 4 7 4 2 4
Flugskóli Helga Jónssonar 3 4 1 2 1 2 0 0 1 1 4 1 3 2 7 3 0 6 6 1
Flugskóli Íslands 49 46 32 27 28 27 27 23 81 40 64 57 63 66 54 68 31 30 37 35
Keilir 16 4 23 10

Samtals: 69 66 54 50 50 45 40 35 101 53 88 74 93 91 94 96 55 54 88 59

F = Flugnemi, E = Einkaflugmaður

Atvinnuflugmansskírteini
Gefin út eftir flugskólum

Flugskóli Helga Jónssonar 0 0 2 5 10 7 0 6 4 0
Flugskóli Íslands 22 23 25 27 23 34 43 47 31 37
Keilir 10

Samtals: 22 23 27 32 33 41 43 53 35 47

2010

2010

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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17. Greining flugatvika 
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Hafa ber í huga að sama atvikið getur verið flokkað í einn eða fleiri flokka. Myndin sýnir 
alvarleg atvik og slys í öllum þyngdarflokkum flugvéla á síðasta ári. Fjöldi slasaðra er settur í 
þann flokk sem talið er að eigi mestan þátt í slysinu. 
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Eins og sést á myndunum tveimur hér að framan er súlan ‚Annað‘ stór miðað við aðrar súlur í 
myndunum. Þar safnast saman ýmis atvik sem ekki er hægt að flokka á annan hátt eins og er, 
en að megninu til eru þetta atvik sem tengjast starfrækslu loftfarsins. Skoðum nú nánar þessar 
súlur á næstu tveimur myndum þar sem búið er að sía út atvik þar sem einungis eitt eða tvö 
tilvik komu fyrir. 
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Á eftirfarandi mynd sést að árið 2008 sker sig verulega úr hvað varðar fjölda 
brautarátroðnings (Runway Incursion). Við nánari skoðun kemur í ljós að kunnáttuleysi 
flugmanna á staðháttum var um að kenna ásamt því að ökumenn ökutækja á flugvöllum fóru 
ekki eftir skipunum flugturns. Flest þessara atvika áttu sér stað á Reykjavíkurflugvelli. Þessi 
atvik eru dæmi um atvik sem hefðu átt að tilkynnast af flugmanni, en tilkynningarnar bárust 
frá flugturni. 
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Aðskilnaðarmissir og/eða loftför of nálægt hvort öðru í flugi eru atvik sem litin eru alvarlegum 
augum, sér í lagi þar sem litlar vélar hafa oftast nær ekki árekstrarvara (TCAS) um borð til að 
vara flugmann við hættu á árekstri við annað loftfar á flugi. Hins vegar eru flestar litlar vélar 
með radarsvara um borð sem tryggir að loftför sjást á TCAS-tækjum stærri véla. Þar sem tvær 
litlar vélar, sem ekki eru með TCAS, lenda í slíku atviki hafa flugmenn ekkert annað en augun 
til að komast hjá slysi nema þeir séu varaðir við af flugumferðarstjórn eða flugmenn láti vita 
af sér með því að kalla út staðsetningu og hæð með reglulegu millibili. Árið 2009 voru sjö 
atvik skráð þar sem fjarlægð milli loftfara var of lítil en á síðasta ári var einungis eitt slíkt 
atvik tilkynnt. 

 

 
 


