
Flugmálafélags Íslands

Fundur um flugöryggismál í einka- og frístundaflugi



Flugið

• Ferðaþjónustan er stærsta gjaldeyrisskapandi 
atvinnugreinin

• 340 Milljarðar – 280 Milljarðar í sjávarútvegi

• Flugið er burðarás ferðaþjónustunnar og langstærsti hluti 
hennar

• Aðeins hluti flugsins skilar ferðamönnum til landsins hinn 
er notandi samgöngukerfis

• Ferðaþjónustan byggir á öflugum flugsamgöngum



• Flugið sem, sk. skýrslu Oxford Economics frá 
2010, stendur undir 6.6% af þjóðarframleiðslu 
Íslands og styður 9.200 störf þar af 2.800 sem eru 
beint í fluginu.

• Frá 2010 hafa veltutölur fyrirtækja í flugi vaxið um 
u.þ.b. 40% á meðan heildarveltutölur hafa aukist 
um 20-25%. 

• Rúmlega 500 nemendur hafa verið í verklegu 
flugnámi og tæplega 200 nemendur í bóklegu 
námi sl. ár bara á Reykjavíkurflugvelli. 



Flugið þrífst ekki án öflugar grasrótar – grasrót 
þarf andrými til þess að lifa













Frístundir

• Hvað er ásættanleg áhætta?

– Hver ákveður það?

– Á hún að vera engin?

– Hverju má kosta til í lækkun áhættu?

• Fyrir hverja eru reglurgerðir og kröfur?

– Þá sem stunda sportið eða þá sem njóta þess með 
okkur?

• Hvað nær verndun þriðja aðila langt?



















AF HVERJU FLUGIÐ?



ÞEKKINGALEYSI?



MEÐVITUÐ ÁHÆTTA

ÁHÆTTUSTÝRING



PLAN B,C og D



Hver er staða flugöryggis?







Orsakavaldar

• Most frequently to fatal accidents involving 
aeroplanes was: 

– Loss of Control - In Flight (LOC-I). 

– Fire/Smoke - Post-Impact (F-POST), 

– Controlled Flight Into Terrain (CFIT) and 

– Low Altitude Operations (LALT) and which may 
have been assigned together with LOC-I.

– High number of fatal accidents involving 
Unintended Flight in IMC (UIMC)



Hver er staðan á Íslandi?

Hefur 
árangur 

verið 
mældur?
14 vs. 28



Hvert erum við að stefna?

• Innleiðing á kröfum fá EASA án gagnrýni

• Auknar viðhaldskröfur og aukið eftirlit

• Niðurskurður

• Lokanir flugvalla/flugbrauta

• Takmörkun á opnunartíma

• Neikvæðar breytingar á loftrýmum

• RNSA yfirhlaðið

• Fræðsla af skornum skammti

• Reglugerðir sem leiða af sér óljósa bætingu á flugöryggi
(eldsneyti) meðan aðrar vantar (drónar)



Hvert eigum við að stefna?

• Það þarf að tryggja að nægt fjármagn sé fyrir hendi

• Auka samstarf, hlusta á reynslu og ráð úr flugheiminum

• Nálgast flugöryggi með heildrænum hætti

• Læra af reynslunni og vinna í markvissum aðgerðum

• Nýta þær heimildir sem við höfum til að 
fresta/breyta/aðlaga regluverkið að okkar reynsluheimi



Hvert eigum við að stefna?

Aðstoða flugmenn við áhættustýringu með 
upplýsingagjöf og fræðslu

Draga úr aðkomu ríkisvaldsins að áhættustýringu 
og ábyrgðartöku

Hlusta á ráð og skoðanir byggðar á reynslu úr
fluginu
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Stefna félagsins

Stjórn félagsins vill beita sér fyrir jákvæðri
umfjöllun um flug og auka samskipti milli

aðildarfélaga.  Það mun enn sem áður sinna
hagsmunagæslu en þó leggja meira upp úr því

að leita til aðildarfélaganna og styðja þau í þeim
málum sem snúa beint að þeim.  Félagið mun
halda áfram að treysta alþjóðleg samskipti og

sambönd.





Hagsmunamál

• Reglugerðarbreytingar

• Lokun flugvalla

• Eldsneytiskostnaður

• Heilbrigðisskoðanir

• Einföldu regluverks og eftirlits

• Lækkun kostnaðar

• Samskipti og samvinna við yfirvöld, stofnanir 
og fyrirtæki



Hvert eigum við að stefna?

Aðstoða flugmenn við áhættustýringu með 
upplýsingagjöf og fræðslu

Draga úr aðkomu ríkisvaldsins að áhættustýringu 
og ábyrgðartöku

Hlusta á ráð og skoðanir byggðar á reynslu úr
fluginu


