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Upplýsingar

• Mikil aukning hefur orðið á tilkynningum um loftrýmis-
átroðning (airspace infringement) í Reykjavík flugstjórnarsviði 
(BIRK CTR) síðustu misseri.

• Á síðasta ári (2020) voru 13 skráð tilvik þar sem vél flýgur inn í 
BIRK CTR án leyfis sem er umtalsverð aukning frá árunum á 
undan.
– Nokkur tilvik tengjast flugi við Tungubakkaflugvöll (BIMS).

– Í nokkrum tilvikum var ekki lögð inn flugáætlun fyrir flug (innan CTR).

– Í nokkrum tilvikum berst ekki svar frá ATC við kalli flugvélar eða beiðni 
hafnað en flugmaður heldur áfram án heimildar inn í flugstjórnarsvið.



BIRK CTR

Reykjavik flugstjórnarsvið (CTR) / vallarsvið (ATZ): Tveir 
samtengdir hálfhringir annar með 10 NM radíus með miðju á 
635913N 0223652W og hinn með 6NM radíus um miðju á 
640748N 0215558W. Þessum hálfhringjum er skipt með línu 
sem fellur 90°á línuna milli 640748N 0215558W og 635913N 
0223652W og er sú lína 11.85 NM frá 635913N 0223652W. RK 
CTR/ATZ er austur af þessari línu.



Úr Iceland AIP

• ENR 1.10.1 STARFSHÆTTIR VIÐ AFHENDINGU FLUGÁÆTLANA 
– Gerðar skulu flugáætlanir í samræmi við reglugerð 770/2010, áður en framkvæmt er: 

1.flug eða hluti þess, sem njóta skal flugstjórnarþjónustu. Það á m.a. við um þegar flogið 
er í D loftrými eins og BIRK CTR er á opnunartíma ATS.  Huga skal að formi og innihaldi 
flugáætlana (ENR 1.10.1.4)

• ENR 1.4 FLOKKUN LOFTRÝMIS FLUGUMFERÐARÞJÓNUSTU 
– Flugmenn skulu hafa samband við ATC áður en loftfar hyggst fljúga inn í þeirra loftrými. 

• BIRK AD 2.22.3.6 SJÓNFLUGSLEIÐIR EINS HREYFILS LOFTFARA
– Þegar loftrýmið við BIRK er flokkur D skulu flugmenn í sjónflugi á leið til Reykjavíkur 

kalla í síðasta lagi 10 DME frá flugvelli og fái þá flugvallarupplýsingar og komuleið eða 
fyrirmæli um biðflug.

• BIRK AD 2.17 LOFTRÝMI UMFERÐARÞJÓNUSTU
– BIRK CTR er Flokkur D á venjulegum opnunartíma ATS (0700-23:00) en þá á ENR.1.10.1 

við. BIRK CTR er Flokkur G  utan auglýsts opnunartíma.



Tungubakkar BIMS

• Vegna nálægðar BIMS við Reykjavík CTR hefur borið á því að 
flugvélar á flugi til eða frá BIMS hafi farið inn í stjórnað 
loftrými án þess að vera á turnbylgju og án heimildar.

• BIMS er aðeins um 1 NM frá ytri mörkum Reykjavík CTR. 
Brottflug frá braut 25 / aðflug að braut 07 getur auðveldlega 
leitt til loftrýmisátroðnings ef ekki er höfð aðgát.

• Það er heimilt að fljúga staðbundið (e.local) flug innan 
fjallahrings án þess að leggja inn flugáætlun, en flugmenn 
þurfa að vera í sambandi við flugturn þegar þeir yfirgefa 
vallarsviðið og þegar þeir snúa aftur (sjá AIP BIRK AD 2.23.1)



Flug til BIRK

• Borið hefur á að flugmenn í sjónflugi á leið til Reykjavíkur kalli 
seint eða séu jafnvel komnir inn í Reykjavík CTR áður en kallað 
er í turn. Skv. BIRK AD 2.22.3.6 eiga flugmenn að kalla í síðasta 
lagi 10 NM frá Reykjavík. Kallið skal innihalda kallmerki, 
staðsetningu, fyrirætlanir og ATIS auðkenni ef á leið til 
lendingar.

• Í einhverjum tilfellum kemur fyrir að flugumferðarstjóri heyrir 
ekki kallið, er upptekinn við önnur samskipti eða misheyrir 
kallmerki. Í þeim tilfellum skal flugmaður bíða utan BIRK CTR 
þar til heimild hefur verið veitt.



BIRK AD 2.22.3.6 Þegar loftrýmið við BIRK 

er flokkur D skulu flugmenn í sjónflugi á 

leið til Reykjavíkur kalla í síðasta lagi 10 

DME frá flugvelli og fái þá 

flugvallarupplýsingar og komuleið eða 

fyrirmæli um biðflug.

Flug til BIRK
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RNSA – tilmæli til flugmanna

• Skýrsla RNSA (18-049F010 T01) frá 2018 um árekstrarhættu 
við Langavatn sem upphafsstöðumið fyrir leið 3. 

• Tilmæli til flugmanna: Að flugmenn haldi ekki áfram inn að 
upphafi skipulagðrar leiðar án undangenginnar heimildar frá 
flugturni. 

• Tilmælin eru í samræmi við kröfu í AIP um að flugmenn kalli í 
síðasta lagi 10 NM frá BIRK. Ef ekki næst samband skal ekki 
flogið inn í BIRK CTR.

http://www.rnsa.is/flug/slysa-og-atvikaskyrslur/2018/alvarlegt-flugumferdaratvik-tf-two-tf-ifb-nordan-langavatns/


Tilmæli til flugmanna

• Kynna sér efni Iceland AIP vel, skoða AIC og NOTAMs

• Kynna sér mjög vel mörk stjórnaðra loftrýma, þá sérstaklega 
Reykjavík og Keflavík CTR, sem og aðflugsstjórnarsvæði þeirra.

• Kalla á turn í síðasta lagi 10 NM frá flugvelli til að fá heimild inn í 
stjórnað loftrými.

• Ef flogið frá Tungubökkum að halda hlustvörð á 118.0 Mhz ef hægt 
er, leggja inn flugáætlun eða vera í sambandi við turn í Reykjavík við 
brottför og komu (local flug, sjá BIRK AD 2.23.1.2).

• Ef ekki fæst svar frá flugumferðarstjóra þá skal ekki flogið áfram inn 
í stjórnað loftrými heldur halda sig fyrir utan svæðið og endurtaka 
kallið eftir nokkrar mínútur. 

http://eaip.samgongustofa.is/


Tilkynningarskyld flugatvik

• Flugatvik er hvers konar atburður sem mögulega getur haft áhrif á 
flugöryggi og ef atburðurinn er ekki greindur og ef nauðsynlegt er, 
leiðréttur, þá getur hann leitt til alvarlegs flugatviks eða slyss.

• Atvik, sem gætu stofnað flugöryggi í umtalsverða áhættu og sem falla 
undir eftirfarandi flokka, skulu tilkynnt með því að nota kerfi fyrir 
skyldubundnar tilkynningar flugatvika:
– Atvik sem tengjast starfrækslu loftfarsins.

– Atvik sem tengjast tæknilegum skilyrðum, viðhaldi og viðgerðum á loftförum.

– Atvik sem tengjast flugleiðsöguþjónustu og flugvirkjum.

– Atvik sem tengjast flugvöllum og þjónustu á jörðu niðri.

• Tilkynningarskyld flugatvik skulu tilkynnt til mandatory.reporting@icetra.is

mailto:mandatory.reporting@icetra.is


Að lokum

• Ef flugmenn verða varir við atriði sem skert geta flugöryggi er mikilvægt að 
koma slíku á framfæri við Samgöngustofu.

• Sama á við um hvaðeina sem tengist flugi og menn telja ekki vera með 
þeim hætti sem vera ætti.

• Slíkt má tilkynna á voluntary.reporting@icetra.is eða nota hnapp fyrir 
ábendingar um flugöryggi á heimasíðu Samgöngustofu 
https://www.samgongustofa.is/flug

• Allar tilkynningar eru bundnar trúnaði og verða á engan hátt notaðar gegn 
tilkynnanda.

• Tilgangurinn er að fylgjast með þróun mála og leggja til breytingar í þágu 
flugöryggis þegar þörf er á.
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