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Hlutverk Samgöngustofu 

• Samgöngustofa annast stjórnsýslu og eftirlit er lýtur að
flugmálum, hafnamálum og málum sem varða sjóvarnir,
siglingamálum, umferðarmálum og vegamálum.

• Samgöngustofa skal með starfsemi sinni stuðla að
öruggum, sjálfbærum, greiðum og hagkvæmum
samgöngum. Stofnunin skal stuðla að því að samgöngur
þróist í samræmi við samfélagsleg og umhverfisleg
markmið.



Sameining samgöngustofnana 1. júlí 2013 

Flugmálastjórn Umferðarstofa Siglingastofnun Vegagerðin 

100% 100% 60% 40% 5% 95% 

http://www.samgongustofa.is/flug/
http://www.vegagerdin.is/
http://www.vegagerdin.is/


Stjórnkerfi samgangna 

Innanríkisráðuneytið 

Samgöngustofa Rannsóknarnefnd 
samgönguslysa 

Samgönguráð 
Fagráð um umferðarmál, 

siglingamál og flugmál 

Flugvellir  
og flugleiðsaga 

Isavia 
Vegir, vitar 
og hafnir 

Vegagerðin 
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Samgöngustofa undir eitt þak 

• Áþreifanleg sameining samgöngustofnana 
 

• Mikilvægt skref í átt að samræmdri og greiðri þjónustu 
 

• Nýjar áherslur um þjónustuþróun 
 

• Styrkir innviðir – þverfagleg stjórnskipun 
 

• Jákvæðni, fagmennska, traust og virðing 
 
 

 
 
 
 



 
Helstu verkefni sem tengjast flugöryggi 

• Aðkoma að undirbúningi laga og reglugerða 

• Innleiðing á alþjóðlegu regluverki 

• Skírteinaútgáfa, leyfisveitingar  

og eftirlit 

• Flugöryggisáætlun Íslands 
 

 
 



 
Flugöryggismál hjá Samgöngustofu  

• Rammi stjórnsýslu og eftirlits  
 
• Hver er staða Íslands? 
 
• Flugöryggisáætlun Íslands 
 

 
 



 

 
Rammi stjórnsýslu og eftirlits 

 
• Chicago samningurinn frá 1944 

• Stofnun Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) 
• 19 viðaukar 
 

• Lög sett af Alþingi  
• Lög um Samgöngustofu nr. 119/2012 
• Lög um loftferðir nr. 60/1998 
• Lög um rannsóknarnefnd samgönguslysa 
• EES samningurinn 
 

• Reglugerðir – settar af innanríkisráðuneyti 
• Reglugerðir um flugöryggismál/tilskipanir sem innleiddar 

eru í íslenskan rétt í gegnum EES samninginn  



 

 
 
 

Alþjóðlegar stofnanir um flugöryggi  

ICAO (Alþjóðaflugmálastofnunin) og ECAC (1955) 
 
JAA (1990-2009) 

• Gagnkvæm viðurkenning á lofthæfi, flugrekstri og skírteinaútgáfu 
 
EASA frá 2005  

• Members without voting rights 
 

Í húfi er gagnkvæm viðurkenning á skírteinum m.a. einstaklinga og 
flugrekanda sem gerir aðilum kleift að stunda flug og starfsemi utan 
Íslands.  

 

Rammi stjórnsýslu og eftirlits – frh. 



 
Eftirlitshlutverkið 

• Fyrst og fremst til að tryggja öryggi almennings 

• Útgáfa leyfa og eftirlit 

• Eftirlit með öryggismálum 
 

 

Rammi stjórnsýslu og eftirlits – frh. 



 

Hver er staða Íslands?   

• ICAO 2010  
• Heildarúttekt á stöðu og umhverfi 

flugmála á Íslandi  
 

• EASA – standardisation visits 
• Ákveðnir málaflokkar teknir út 

reglulega 
• Apríl 2015 – flugrekstur og 

skírteinamál 
• Maí 2015 - flugleiðsaga 



 

 
 

ICAO – 8 áhersluatriði í úttektum 

Hver er staða Íslands? – frh.   



 

 
Mynd úr ICAO úttekt 

 

Hver er staða Íslands? – frh.   



 

 
 

Hver er staða Íslands? – frh.   



Hver er staða Íslands? – frh.   



Flugöryggisáætlun Íslands (State Safety Programme) 
 

• Byggir á kröfum og forskrift frá ICAO  
• Viðauki nr. 19, safety management 

 
• Lýsir stjórnsýslu- og lagalegu umhverfi til að tryggja 

flugöryggi 
  
• Lýsir hvaða kerfi eru til staðar til að tryggja ásættanlega 

stöðu flugöryggis. Áætlunin inniheldur: 
• Stefnumörkun og markmið 
• Áhættustjórnun  
• Skráning og greining 
• Fræðsla og upplýsingar 

 



 1. hluti: Stefnumörkun og markmið 
• Lagalegur rammi flugs 
• Stefna stjórnvalda og flugöryggismarkmið 

• Helstu markmið:  
• Að flugöryggi sé sambærilegt á Íslandi og 

hjá viðmiðunarþjóðum 
• Innleiða og virkja kröfur frá ICAO, EB og 

EASA 
• Að stjórnkerfi flugmála mæti alþjóðlegum 

úttektarkröfum  
2. hluti: Áhættustjórnun  

• Kerfisbundið verklag til við áhættumat  
• Innleiðing SMS aðferðafræði  
• Skilgreining öryggisvísa (SPI) 

Áhersluatriði í flugöryggisáætlun 

Flugöryggisáætlun Íslands – frh.   



 
3. hluti: Skráning og greining 

• Skipulögð skráning flugatvika og greining þeirra 
• Ársskýrsla flugatvika frá SGS 
• Niðurstöður greininga notaðar til að búa til 

eftirlitsáætlanir flugsviðs 
• SAFA skoðanir, hlaðskoðanir íslenskra stjórnvalda á 

erlendum loftförum 
 

4. hluti: Fræðsla og upplýsingar 
• Markviss þjálfun starfsmanna SGS 
• Þjálfun og upplýsingagjöf til aðila í flugi 
• Upplýsingar úr greiningavinnu nýtt í 

forvarnarvinnu  
• Hjá SGS er mikil reynsla úr öðrum greinum 

samgangna í svona vinnu! 

Flugöryggisáætlun Íslands – frh.   



 
Starfsumhverfi flugsins 

• Áhersla á gott samstarf milli iðkenda og hins opinbera, 
m.a. í fagráði um flugmál, á flugöryggisfundum og 
sérstökum þemafundum 
 

• Fagmennska og góð þjónusta 
 

• Áhersla á öryggi 
 

• Jafnræði og hlutleysi 
 

• Traust í samskiptum 
 

 
 



Takk fyrir! 
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