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Almannaflug 

• Almannaflug 

- Afar fjölbreytt – nær yfir margar tegundir flugs og loftfara 

• Erfitt að tilkynna 

- Hvers vegna? 

• Tilkynningarkerfi sem byggir á trúnaði og er ekki refsandi. 

• Just Culture = Trust Culture 
 
 

 
 
 
 



 
Upphaf skráningar 

• Samræmd skráning á flugatvikum í Evrópu og víðar frá 
árinu 2006. 
 

• Flugslys og alvarleg flugatvik tilkynnt til Flugmálastjórnar 
frá 1945-1997 
 

• Flugslys og alvarleg flugatvik tilkynnt til RNF frá stofnun 
hennar 1997 og svo til RNSA frá 2013 
 

• Flugatvik tilkynnt til Samgöngustofu frá 2006  
- Reglugerð nr. 53/2006 um tilkynningarskyldu 
- Lög um rannsókn samgönguslysa nr. 18/2013 
- Reglugerð nr. 763/2013 um störf rannsóknarnefndar  

 
 
 
 



 
Flugatvik - skilgreining 

• Flugatvik (occurrence) er rekstrartruflun, galli, bilun eða 
aðrar óeðlilegar aðstæður sem hafa eða kunna að hafa 
áhrif á flugöryggi en hafa ekki haft í för með sér slys eða 
alvarlegt flugatvik 
 

• Flugatvik (incident) er atburður annað en flugslys, sem 
tengist starfrækslu loftfars og hefur áhrif á eða getur haft 
áhrif á starfræksluöryggi 

 
 
 
 



 
Flugslys og alvarlegt flugatvik 

• Alvarlegt flugatvik (serious incident) – Flugatvik sem 
verður við aðstæður sem benda til þess að legið hafi við 
slysi 
 

• Flugslys (aircraft accident) 
- Maður lætur lífið eða hlýtur alvarleg meiðsl 
- Loftfar verður fyrir skemmdum eða bilun eða brestur 

verður í burðarvirki þess 
- Loftfars er saknað eða engin leið er að komast að því 

 
 
 
 



 
Flugslys eru toppur ísjakans 

Á bak við hvert flugslys eru:  
• 3-5 minniháttar slys 
• 7-10 alvarleg flugatvik 
• Nokkur hundruð annarra 

flugatvika 
 
Atvik sem ekki eru tilkynnt  
í dag geta átt þátt í flugslysi 
eða alvarlegu flugatviki 
morgundagsins 

 
 
 
 



 
Tilkynningar 

• Öll atvik, bæði stór og smá, þarf að tilkynna 
 

• Til þess að unnt sé að greina hvort aðgerða sé þörf af hálfu  
flugmálayfirvalda áður en slys á sér stað t.a.m. með því að: 

 
• Breyta reglugerð 
• Breyta áherslum í úttektum  
• Eða annað sem eykur flugöryggi 

 

 
 
 
 



 
En af hverju að tilkynna? 

• Til að auka enn frekar á flugöryggi 
 

• Flugatvik fær enga tölfræðilega merkingu hjá þeim flugmanni 
sem lendir í því. 
 

• En ef allir tilkynna þau atvik sem þeir lenda í, verða til dýrmæt 
gögn sem hjálpa okkur við að einangra orsakir og bregðast við 
á faglegan hátt. 
 

• Ef þú ert ekki viss hvort þú átt að tilkynna ...   þá tilkynntu! 

 
 
 
 



 
Hvers vegna er erfitt að tilkynna? 

• Mannlegt að vilja fela mistökin 
 

• Fortíð 
• Neikvætt viðhorf? 
• Áminningar eða jafnvel refsing? 

 
• Nútíð og framtíð 

• Refsileysi eða „Just Culture“ stefna 
o Stuðlar að framgangi flugsins 
o Eykur flugöryggi 
o Eykur trúnaðartraust 
o Þess vegna þarf að fá tilkynningar um öll flugatvik 

upp á borðið 

 
 
 
 



 
Trúnaður og þagnarskylda 

• Tilkynningar til SGS eru bundnar trúnaði og þagnarskyldu 
 

• Ekki má nota tilkynningar um flugatvik sem gagn fyrir rétti eða 
til að refsa þeim sem tilkynnir  
 

• Undantekning frá refsileysi er ef um er að ræða: 
 
• Notkun á áfengi og/eða lyfjum í flugi 
• Ásetningsbrot 
• Stórfellt gáleysi 

 
 
 
 



 
Hvert ber að tilkynna? 

• Flugatvik eru tilkynnt til Samgöngustofu með því að senda 
tilkynningu á mandatory.reporting@icetra.is  

 
• RNSA verður að fá tilkynningar STRAX með símtali ef um 

flugslys eða alvarlegt flugatvik er að ræða og í framhaldinu 
nánari upplýsingar á þar til gerðu eyðublaði. 

₋ Afrit af tilkynningu án viðauka skal ávallt senda til 
Samgöngustofu innan 72 tíma.  
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Ferli tilkynninga 

Tilkynning 

Skráning 

ECCAIRS DB 

RNSA  Frekari athugun 

Lokaskýrsla Niðurstaða 

Flugatvik 

Öryggisáætlanadeild 

Aðgerðir 

Eftirlit 

Verklag um samvinnu við RNSA 

ATH! 
Persónuupplýsingar á 
tilkynningum enda hér. 
Grunnurinn heldur 
eingöngu utan um 
frumgögn atviksins. Nöfn 
og aðrar persónu-
upplýsingar eru ekki 
skráðar sérstaklega. 

mandatory.reporting@icetra.is 



 
Hvernig nýtast gögnin? 

• Til dæmis: 
- Hvernig er loftfarið að spjara sig gagnvart öðrum 

loftförum af sömu tegund í Evrópu? Mótorbilanir, 
hjólavandamál o.s.frv. 

 
• Næsta skref: 

-   Flugtímar (fá nákvæmara yfirlit) 
-   Lendingar  

 
 
 
 



 
Sameiginlegt átak – aukið öryggi 

• Opin tilkynningahefð er lykillinn að árangri 
 

• Engar tilkynningar = minna flugöryggi 
 

• Yfirvöld styðja refsileysis stefnuna eða “Just Culture” 
 

• Jákvætt viðhorf og opið hugarfar skiptir öllu máli 
 

 
 
 
 



Takk fyrir! 
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