
Fundargerð 24. fundar í flugvirktarráði 

Fundur var haldinn í flugvirktarráði þriðjudaginn 9. október 2019 í húsakynnum samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins og stóð yfir frá 13:00 til 15:00  

Viðstaddir: Friðfinnur Skaftason (FS), Ásta Sóllilja Sigurbjörnsdóttir (ÁSS), Guðrún Sólveig 
Ríkharðsdóttir (GSR), Halla S. Sigurðardóttir (HSS), Júlía Þorvaldsdóttir (JÞ), Ólafur Helgi Kjartansson 
(ÓHK), Þorvaldur Þórðarson (ÞÞ) og  Ómar Sveinsson ritari ráðsins. 

Fjarverandi: Fulltrúi Isavia og Þórólfur Guðnason (ÞG) 

Gestir:  Jón Pétur  Jónsson og Margrét Kristín Pálsdóttir  frá landamæradeild Ríkislögreglustjóra, Jón 
Gunnar Jónsson forstjóri Samgöngustofu,  Þorkell Ágústsson frá Rannsóknarnefnd samgönguslysa – 
Ólafur Kr. Hjörleifsson lögfræðingur flugmála í ráðuneytinu  

Dagskrá fundarins var eftirfarandi: 
 
Dagskrá.  

1. Dagskrá.  
2. Fundargerð síðasta fundar.  
3. Rannsóknarnefnd samgönguslysa – aðstoð við aðstandendur o.fl. 
4. Þingsályktunartillögur um millilandaflug á nýja staði o.fl. 
5. Brexit. 
6. Isavia – fréttir.  
7. Staða verkefna og fréttir af ECAC og ICAO samstarfi (HSS).  
8. Önnur mál.  
9. Jón Pétur Jónsson hjá Ríkislögreglustjóra kynnir fyrirhugað nýtt kerfi við 

landamæraeftirlit. 
10. Næsti fundur. 

 

1. FS kynnti breytingu á dagskrá v. fjarveru Isavia, en liður 6. fellur niður. 

2. Fundargerð síðasta fundar samþykkt 

3. Í reglugerð nr. 1248/2014 um rannsóknir og forvarnir gegn slysum og flugatvikum í 
almenningsflugi er kveðið á um skyldur RNS   Þorkell Ágústsson kynnti aðkomu, áætlanir og viðbrögð 
Rannsóknarnefndar samgönguslysa í samskiptum við aðstandendur fórnarlamba flugslysa.  Mikið 
samstarf er við aðila innanlands sem utan vegna þessa verkefnis og hefur úttekt verið gerð á störfum 
RNSA vegna þess.  Kveðið er á um skyldur RNSA í reglugerð nr. 1248/2014 um rannsóknir og 
forvarnir gegn slysum og flugatvikum í almenningsflugi. 

Ákveðið var að kalla saman lítinn vinnuhóp til að fara yfir innleiðingu á tilmælum 
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar og evrópskum reglum.  Skoðaðar verða sérstaklega fyrirliggjandi 
áætlanir RNSA, Isavia (flugslysaáætlanir), flugrekenda og annarra aðila sem koma að skipulagningu 
aðstoðar við aðstandendur fórnarlamba flugslysa.  Í hópnum eru frá Flugvirktarráði: FS, ÓHK, HSS og 
Þorkell Ágústsson frá RNS og einnig aðili frá Isavia 

HSS sagði frá því að á nýloknu Allsherjarþingi hefði verið ákveðið að tilnefna dag fórnarlamba 
flugslysa sem haldinn yrði árlega.   



 

4. þingályktunartillaga um nýjan millilandaflugvöll 

GSR lagði fram til umræðu þingsályktunartillögu um nýjan millilandaflugvöll og benti á að  að ekki 
hefði verið leitað til þeirra aðila sem veita þurfi þjónustu á nýjum millilandaflugvelli, þ.e. Tollstjóra 
eða lögreglu.  Enginn tollvörður er til staðar þar sem umræddur millilandaflugvöllur er áætlaður og 
almennt langt að sækja tollþjónustu. FS benti á að þingsályktunartillögur af þessum toga kæmu fram 
reglulega en yfirleitt yrði lítið úr tillögunum í umræðu.  Rétt væri að bíða eftir því hvort umræða 
skapaðist en fundarfólk tók almennt undir að í umræðu um samskonar mál væri lítið ígrundað hvaða 
ströngu kröfur gilda t.d um tollgæslu eða landamæraeftirlit.  

GSR spurði hver staðan væri á afhendingu flugrekenda á farþegalistum.  Í umræðu kom í ljós enn 
væru hnökrar á afhendingu farþegalista af ýmsum ástæðum.   Verkefnahópur hefur verið stofnaður 
með tolli og lögreglu til að styrkja löggjöf. 

Einnig kom fram að almennur skortur væri á samráði við yfirvöld þegar flugrekendur væru að hefja 
flug á nýja áfangastaði, sérstaklega ef áfangastaðir eru utan EES.  

5. Brexit 

ÁSS fór yfir helstu breytingar á lög og reglum sem gerðar hafa verið og stendur til að gera vegna 
Brexit, m.a. gagnkvæmar viðurkenningar á réttindum í flugi. Eftir Brexit verði Bretland flokkað sem 
3ja ríki í almenningsflugi. Í umræðu um málið kom m.a. fram að Brexit hefði mikil áhrif á flutning á 
dýraafurðum en margir birgjar flytja vörur í gegnum Bretland til Íslands.  Einnig var bent á að í 
minnisblaði Lögreglustjórans á Suðurnesjum frá í vor um leiðbeiningar til landamæraeftirlits  væri að 
finna yfirlit yfir helstu breytingar vegna Brexit, sjá viðhengi. 

6. Féll niður. 

7. HSS kynnti umræður um flugvirkt á nýafstöðu allsherjarþingi Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í 
Montréal í Kanada, sjá viðhengi. 

8. önnur mál 

GSR  sagði að ekki hafi verið fundað með Isavia vegna flugs til Akureyrar og tollafgreiðslu þess, þar 
sem flug var fellt niður.  Í umræðu kom fram að veruleg þörf væri á að bæta aðstöðu í flugstöðinni. 
FS benti á að  með hugsanlegum samrekstri einhverra millilandaflugvallanna  gæti komið meira fé í 
þær breytingar sem þörf er á. 

Næsti fundur, skipunartími flugvirktarráðs rennur út í lok nóvember, ekki verður boðaður fundur fyrr 
en nýtt ráð hefur verið skipað nema eitthvað sérstakt komi upp.  Næsti fundur hjá nýju ráði verður 3. 
desember nk.  

9. JPJ kynnti svo framtíðina í landamæravörslu, sjá viðhengi: 

 











Breytingar framundan –
Innleiðing á nýjum upplýsingakerfum 
Schengen samstarfsins-
Áhrif á flugvirkt

Kynning fyrir flugvirktarráði 9. október 2019
Jón Pétur Jónsson og Margrét Kristín Pálsdóttir



Efnistök kynningar

 Kynning á hlutverki landamæradeildar RLS
 Drifkraftur breytinga
 Breytingar sem eru fyrirsjáanlegar á næstu árum

 Vegna innleiðingar á EES
 Vegna innleiðingar á ETIAS
 Vegna innleiðingar á API (PNR)

 Áhrif á flugvirkt
 Áskoranir framundan



Kynning á starfsemi landamæradeildar - forsaga

 Schengen úttektir 2017
 Tilmæli

 Komu fram alvarlegar athugasemdir í nokkrum veigamiklum þáttum. 
 Aðgerðaáætlun unnin undir verkefnastjórn í DMR (120 sértækar aðgerðir)
 Aðgerðaáætlun fjármögnuð í fjárlögum 2019, auk styrkja úr Innri öryggisjóði.

 Establish functional and specific border control management structures within the
Icelandic Police

 Tillaga að stofnun landamæradeildar kynnt fyrir tilnefndum fulltrúum forstöðumanna í 
stýrihóp um landamæramálefni. 

 Tók til starfa 1. janúar 2019
 Gert ráð fyrir þremur stöðugildum í landamæradeild en að auki eitt stöðugildi í 

greiningarvinnu.  



Skipurit ríkislögreglusjóra

Ríkislögreglustjórinn

Fjármál og
rekstur

Mennta og
starfsþróunar-

setur
Löggæsla og

öryggi

Sérsveit Fjarskiptamiðstöð Alþjóðadeild Greiningardeild Almannavarna-
deild Stoðdeild

Lögfræðileg
álitaefni Landamæradeild



Hlutverk landamæradeildar ríkislögreglustjóra

 Landamæradeildinni er ætlað að vera samhæfingaraðili í málefnum landamæra. 
 Tryggja heilstæða og samræmda nálgun við landamæravörslu ásamt því að styðja við lögregluembættin í 

verkefnum því tengdu.
 Innleiða og uppfæra áætlun um landamærastjórn.
 Leggja fram tillögur til DMR að laga- og reglugerðabreytingum sem varða innleiðingu á Schengen gerðum í 

tengslum við landamæramálefni.
 Taka þátt í hagsmunagæslu á vettvangi Schengen samstarfsins í samstarfi við DMR og sendifulltrúa í Brussel.
 Samræma verklag við framkvæmd landamæravörslu í kjölfar breytinga á löggjöf og innleiðingar á nýjum 

upplýsingakerfum.
 Koma að innleiðingu á landsáætlun um menntun og þjálfun löggæsluaðila sem starfa við landamæravörslu.
 Koma á fót gæðaeftirliti samkvæmt stöðlum Schengen samstarfsins. Gefa tilmæli um bætta framkvæmd. 
 Tryggja að þátttaka Íslands uppfylli skuldbindingar samkvæmt Frontex samstarfinu.
 Tryggja skilvirka innleiðingu á CIRAM áhættugreiningarsniðmátinu.
 Samræma innleiðingu á nýjum upplýsingakerfum sem tekin verða í notkun á næstu árum.

 Entry exit system (EES)
 European Travel Information and Authorisation System (ETIAS)



Drifkraftur breytinga

 Schengen samstarfið hefur verið undir miklum þrýstingi á undanförnum árum en árið 2015 
markaði ákveðin tímamót. 

 Áhrif í Evrópu.
 Fordæmalaust flæði flóttamanna í Evrópu. 
 Aukin öryggisógn vegna hryðjuverka m.a. í Frakklandi, Belgíu og Þýskalandi. 
 Mörg Schengen ríki tók upp tímabundið eftirlit á innri landamærum.

 Áhrif á Íslandi
 Fordómalaus fjölgun í umsóknum um alþjóðlega vernd.
 Hækkað viðbúnaðarstig gagnvart hryðjuverkaógn.
 Aukið álag á landamærastöðvum. 
 Mikil aukning umferðar um innri og ytri landamæri á lofti og sjó.

 Helsta aukningin í Flugstöð Leifs Eiríkssonar.



Mótvægisaðgerðir

 Margar aðgerðir framkvæmdar til að mæta þessum áskorunum, s.s. með styrkingu 
Frontex, aukið eftirlit á ytri landamærum ofl. 

 Árið 2008 komu fram fyrstu tillögur að “Smart Borders” pakka ESB.
 Í apríl 2016 gaf framkvæmdarstjórn ESB út skýrslu um styrkari og snjallari upplýsingakerfi 

vegna landamæra- og öryggismála (Communication on Stronger and Smarter Information 
Systems for Borders and Security).
 Í skýrslunni er fjallað um leiðir til að styrkja stjórnun ytri landamæra Schengen 

svæðisins og þannig innra öryggi svæðisins með því að efla tækni- og öryggismál. 
 Fylgt eftir með því að skipa nefnd háttsettra embættismanna til að útfæra tillöguna nánar

(High Level Expert Group on Interoperability) sem gaf út lokaskýrslu í maí 2017.
 Niðurstaða að bæta þyrfti verulega virkni fyrirliggjandi kerfa, búa til ný kerfi og tryggja

samhæfingu þeirra.
 Tvö ný grundvallarkerfi samstarfsins:

 EES kerfi (1 ársfjórðungur 2022)
 ETIAS kerfi. (12 mánuðum eftir innleiðingu á EES)



Megin markmið snjalllandamæra „Smart borders“

 Er ætlað að tryggja öruggari og skilvirkari framkvæmd landamæraeftirlits á ytri 
landamærum.

 Styrkja löggæsluyfirvöld í baráttunni við alvarlega glæpi og hryðjuverkastarfsemi. 
 Gengur út á það að nútímavæða landamæravörslu með nýjum upplýsingakerfum og 

tækniútfærslum.
 Styðja við sjálfvirknivæðingu
 Notkun lífkennaupplýsinga mun gegna lykilhlutverki við þróun á nýrri tækni við 

landamæraeftirlit og lögreglurannsóknir sem ná yfir landamæri. 



Hagsmunaðailar vegna innleiðingar á EES og ETIAS

Hagsmunaaðilagreining

Ráðuneyti
Dómsmálaráðuneyti
Samgönguráðuneyti
Fjármálaráðuneyti

Atvinnu- og
nýsköpunarráðuneyti

Utanríkisráðuneyti

Undirstofnanir
Ríkislögreglustjóri
Lögregluembættin
Útlendingastofnun

Aðrir
Flugvirktarráð

Isavia
Hafnaryfirvöld

Flytjendur
Stjórnstöð ferðamála

3 ríkis borgarar
Almennir borgarar



Entry/Exit System



Entry/Exit kerfi

 Reglugerð (EU) 2017/2226 um Entry/Exit kerfi (EES) samþykkt 30. nóvember 
2017.
 EES er er ætlað að skrá komu og brottfarir borgara þriðja ríkis um ytri landamæri 

Schengen svæðisins.
 Megintilgangurinn með kerfinu er að koma upp sjálfvirknivæðingu við útreikning á 

tímalengd dvalar útlendinga á Schengen svæðinu og þannig auka gæði 
landamæraeftirlits.
 Útreikningur dvalar verður áreiðanlegri og gerir mögulegt að bera kennsl á þá sem dvelja í 

ólögmætri dvöl á Schengen svæðinu.
 Auðveldar löggæsluyfirvöldum að rekja ferðaleiðir manna sem grunaðir eru um alvarleg 

brot og hryðjuverk.
 Spornar gegn því að menn villi á sér heimildir og noti fölsuð ferðaskilríki.

 Þetta á við alla borgara þriðja ríkis sem fara um landamæri Schengen svæðisins
 Áætlað að kerfið verði tekið í notkun á fyrsta ársfjórðungi 2022. 
 Miðlæga kerfið verður rekið af Evrópustofnun um rekstur stórra upplýsingakerfa á 

svæði frelsis, öryggis og réttlætis (eu-LISA) en öllum aðildarríkjum ber að koma 
upp viðeigandi búnaði á öllum landamærastöðvum og aðlaga landskerfi sín að 
kerfinu.



Entry / Exit Kerfi EU

Kerfið safnar/skráir og miðlar

EES kerfið safnar EES kerfið skráir EES kerfið kemur í stað 

90 dagar á hverju 
180 daga tímabili

Dagsetningu og 
staðsetningu komu og 
brottfarar

Hverjir verða skráðir

Borgara utan Schengen 
samstarfsins

Undanþegnir 
áritunarskyldu
Áritunarskyldu



Entry / Exit Kerfi EU

Hvað gerist á landamærum

Ferðamenn geta notað 
sjálfsafgreiðslustöðvar 
þar sem þeir framvísa 
ferðaskilríkjum, mynd af 
fingraförum og 
andlitsmynd er tekin

Gögnin eru keyrð 
saman við gagnagrunna 
löggæslu s.s. SIS og 
Interpol SLTD

Á grunni gagna geta yfirvöld meinað 
viðkomandi för inn á Schengensvæðið.

Einnig ber þeim að bregðast við ef dvöl 
innan svæðis er ekki í samræmi við heimildir, 
s.s. dvöl lengur en áritun heimilar



ETIAS
European Travel Information and Authorisation System



ETIAS

 ETIAS er ferðaheimildarkerfi ESB.
 3 ríkis borgarar sem eru ekki áritunarskyldir þurfa að skrá persónuupplýsingar í gegnum 

vefviðmót fyrir ferðalög inn á Schengensvæðið og greiða umsóknargjald.
 Umsóknagögn verða samkeyrð á móti miðlægum gagnagrunnum og vöktunarlistum. Ef 

engin atriði koma upp í samkeyrslu þá er heimild gefin út samstundis.
 Ef einhver atriði koma upp í samkeyslu þá fer umsóknin til efnismeðferðar í því landi þar 

sem ferðarmaður skráir sem fyrsta land inn á Schengen svæðið. 
 Yfirvöld geta haft umsóknina til meðferðar í 72 klst áður en þau þurfa að láta viðkomandi 

vita um samþykkt, synjun eða óska frekari gagna.
 Heimildin gildir í þrjú ár.
 Seta þarf upp landseiningu í hverju aðildarríki fyrir sig. 



ETIAS ferlið
 Eftir að ETIAS verður innleitt þurfa allir þriðja ríkis borgara, sem ekki eru áritunarskyldir, 

að sækja um ferðaheimild.
 Einstaklingurinn sækir um ferðaheimildina á þar til gert rafrænt form á netinu. 
 Rafræna formið er sent til miðlægrar ETIAS deildar sem Frontex mun bera ábyrgð á og 

starfrækja.
 Gert er ráð fyrir því að ráðnir verði 240 starfsmenn í miðlæga ETIAS einingu Frontex.
 Gert er ráð fyrir því að afgreiðsla á 90-95% af öllum ferðaheimildum gangi hratt og 

greiðlega fyrir sig.
 Miðlæga einingin mun vera með þjónustuveitu fyrir viðskiptavini( “help desk”) þar sem 

landseiningarnar geta leitað eftir aðstoð.
 Miðlæga ETIAS eining Frontex hefur milligöngu um að miðla upplýsingum til landseininga 

þegar upp koma frávik á afgreiðslu ferðaheimilda eða umsókn er hafnað.
 Upplýsingunum er miðlað til þess aðildarríkis sem er skráður af umsækjenda sem fyrsta 

viðkomuland á Schengen svæðið.
 Aðgerðatæki fyrir landamærastjórn sem mun veita eða synja þriðja ríkis borgurum sem 

eru ekki áritunarskyldir um ferðaheimild til aðildarríkjanna.



Áskoranir - krefjandi tímalína verkefna

2022 2023202120202019
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Helstu áskoranir við innleiðingu á EES
 Innleiða EES reglugerðina í íslenskt lagaumhverfi.
 Aðlögun landskerfa að nýjum kröfum og reglum. 

 Tryggja að högun landskerfa mæti breyttum kröfum.
 Tryggja að uppsetning á nýjum hugbúnaði og vélbúnaði mæti breyttum kröfum. 

 Aukin krafa um þátttöku í hagsmunagæslu/samstarfi.
 Tæknilegs eðlis.
 Vegna búnaðar á landamærastöðvum.
 Vegna breytinga á framkvæmd. 

 Högun landskerfa, hýsing á netþjónum, kerfisstjórn, skilgreina ábyrgt stjórnvald og fl.
 Tryggja nauðsynlegan búnað á allar skilgreindar landamærastöðvar.
 Tryggja samræmingu og samstarf hagsmunaðila við innleiðingu.
 Tryggja nauðsynlega sérfræðiþekkingu vegna innleiðingar. 
 Kostnaðargreing verkefnis, þ. á m. styrkhæfi einstakra þátta úr Landamærasjóði.



Helstu áskoranir vegna innleiðinga á ETIAS
 Innleiða ETIAS reglugerðina í íslenskt lagaumhverfi.

 Þar vegur þyngst hvernig haga skuli stjórnsýslu innan kerfis við innleiðingu.
 Seta þarf upp landseiningu í hverju aðildarríki fyrir sig.
 Ef yfirvöld hafna umsókn þá hefur viðkomandi rétt til að áfrýja synjun í samræmi 

við löggjöf viðkomandi aðildarlands Schengen.  
 Aðlögun landskerfa að nýjum kröfum og reglum. 

 Tryggja að högun landskerfa mæti breyttum kröfum.
 Aukin krafa um þátttöku í hagsmunagæslu/samstarfi.

 Tæknilegs eðlis.
 Vegna breytinga á framkvæmd. 

 Tryggja nauðsynlega sérfræðiþekkingu vegna innleiðingar. 
 Kostnaðargreing verkefnis, þ. á m. styrkhæfi einstakra þátta úr Landamærasjóði.



Myndræn sýn á innleiðing á EES og ETIAS

WEB
Portal

Air
carriers



Áhrif á flugvirkt

 Löggæsluyfirvöld
 Flóknari ferlar við landamæraeftirlit
 Innleiðing er mikil áskorun.

 Flugvellir
 Auknar kröfur varðandi framkvæmd landamæraeftirlits
 Flóknar flæði farþega 
 Fyrstu sex mánuðir eftir innleiðingu verður mikil áskorun
 KIOSK og ABC lausnir gera kröfum um aukið rými

 Flytjendur
 Krafa um að flytjendur samkeyri farþegaupplýsingar við EES og ETIAS við innritun 

farþega í flug. 



Meðalafgreiðslutími þriðja ríkis borgara við landamæraeftirlit lengist úr 25 
sek í 93 sek.



Sérstakar áskoranir á Keflavíkurflugvelli

• Afgreiðslutími þriðju ríkis borgara við 
komu á ytri landamærin lengist

• úr 25 sek í 93 sek.

• Frekari sjálfvirknivæðing nauðsynleg til að 
viðhalda afgreiðsluhraða og skilvirkni í 
landamærum

• ABC hlið.
• Kioskar.

• Þriðju ríkis borgarar munu geta notað 
ABC hlið við brottför sem mun auka 
skilvirkni.



Skipulag verkefnis - 4 megin verkþættir  (EES-ETIAS)

Dómsmála-
ráðuneyti.

Búnaðarkaup

EES-19 

3 flugvellir
30 hafnir

Innleiðing á 
gerðum

Ferlar og
verklag

Fjármögnun Högun
landskerfa

Landamæradeild RLS.
Samræming

1-4 verkefnastjórar

Hagsmunaðilar



Tilraunaverkefni í FLE - Liður í undirbúning fyrir innleiðingu á EES



Búnaðarkaupaáætlun vegna FLE

Forsendur fyrir 2021 - Óbreyttur hliðafjöldi Brottför Koma Samtals Núverandi

Suður -
contact

Bráðabirgða -
rútuhlið

Kioskar 42 50 92 0

ABC 12 6 6 24 12

Landamærastöðvar fyrir ABC (1 per 6 ABC) 2 1 1 4 2

Landamærastöðvar 4 8 9 21 24



Staða útboðsmála

• Pre Market Engagement
• Gefið út í júní 2019
• Opin dagur og fundur með 

þátttakendum 16. og 17.sept.
• 9 fyrirtæki tóku þátt, þar af 6 að bjóða 

heildarlausn.

• Ákvörðun vinnuhóps eftir fundi með 
framleiðendum að leggja til að bjóða út allt 
sem heildarlausn.

Tímalína útboðs



Samantekt
 Umfangsmiklar breytingar samfara innleiðingu á nýjum Schengen kerfum. Miklar 

áskoranir fyrir Ísland.
 Áhrif á alþjóðaflugvelli.
 Áhrif á flugfélög.
 Tæknilegar áskoranir.

 Högun landskerfa og aðlögun að nýjum kerfum
 Samspil sjáfvirknibúnaður (ABC og KIOSK) og hefðbundnar landamærastöðvar
 Færanlegur búnaður á smærri landamærastöðvum.

 Lagalegar áskoranir.
 Innleiða nýjar reglur inn í íslenskt regluverk.

 Fjármál
 Flókið styrkjakerfi ESB,  ríkisfjármál, greining á kostnaði.

 Nýir verkferlar.
 Túlkun á kröfum sem settar eru á grundvelli reglugerðanna.



API/PNR

 Til að auka öryggi og uppfylla alþjóðlegar skuldbingar þarf að efla farþegagreiningar. 
 Íslensk stjórnvöld hvött til þess að hraða innleiðingu á móttöku API, bæði vegna 

skuldbindinga á grundvelli Schengen samstarfsins og Visa Waiver.
 Samstarfsverkefni lögreglu og Tollstjóra.
 Fjárveitingar samkvæmt fjárlögum 2019.
 Staðan á nýju farþegalistakerfi.
 Næstu skref



Takk fyrir



Kynning fyrir flugvirktarráð 

Helstu mál af ICAO þingi 
24. september -4. október 2019

9. október 2019

Halla S. Sigurðardóttir, 
framkvæmdastjóri samhæfingarsviðs



Aðaláherslur Evrópu á ICAO þingi (1/2)



Aðaláherslur Evrópu á ICAO þingi (2/2)



Vinnupappíar á þinginu

• WP/5 Report on Aircraft disinsection and Vector Control Measures (ICAO)
• WP/6 Developments pertaining to the ICAO Public Key Directory (PKD) (ICAO)
• WP/8 Developments pertaining to the ICAO Traveller Identification Programme

(ICAO TRIP) Strategy (ICAO)
• WP/60 Developments pertaining to Annex 9 – Facilitation
• WP/61 Consolidated Statement of Continuing ICAO Policies Related to 

Facilitation (ICAO) – um 3 meginstoðir FAL og áframhaldandi vinnu á sömu línu: 
• Annex 9 – Facilitation
• The ICAO Traveller Identificaion Programme (TRIP) Strategy
• The ICAO Public Key Directory (PKD)

• WP/127 Assistance to Aircraft Accident Victims and Their Families 
(Evrópa/Spánn)

• WP/134 The Role of Aviation in Preventing Trafficking in Persons and the Need 
for Multistakeholder Collaboraiton in Reporting Suspected Cases (ACI og IATA



Vinnupappíar á þinginu 2/2

• WP/284 Advancement of Accessibility in Aviation (Kanada, Ástalía, ACI og IATA)
• WP/297 Assistance to Air Accident Victims and Their Families (Aðstandendur)
• WP/301 One ID and Standardization of Identity Management Solutions (IATA og

ACI)
• Evrópa með athugasemd vegna persónuverndar

• WP/305 The Critical Need to Combat Human Trafficking in Aviation
• WP/322 Access To Air Transport By Persons With Disabilities – Promoting the 

Implementation of DOC 9984 (Brazil/LACAC States)
• WP/389 Progress Made By The Dominican Rebublic in The Area of Air Transport 

Facilication (Dominican Republic)
• WP/399 Fostering Faciliation Innovation Through Effective Regulatory Policy 

(ACI)
• Um tækninýjungar og sjálfvirkni á flugvöllum. Að flugvirkt og flugvernd

vinni saman
• WP/471 Implementation Of Accessibility and Universal Design Measures 

(Dominican Republic)



Niðurstaða þingsins í flugvirkt

• Styðja áfram ICAO í sinni vinnu
• Mjög jákvætt fyrir Evrópu: 

 Mikilvægi flugvirktar fyrir hagvöxt og flug
 Að styðja áfram vinnu við PNR – notkun farþegaupplýsinga, með

tillit til evrópskra reglna um persónuvernd
 Að styðja við aðstandendur og fórnarlömb með heildstæðum við

viðbragðsáætlunum og samræma að þjálfun allra aðila sem koma
að. 

 Að berjast gegn mansali og tryggja þjálfun starfsfólks í framlínu
störfum

 Að stuðla að aðgengi fyrir alla að flugsamgöngum



Næsti ECAC fundur

ECAC 58. FAL fundur haldinn í Róm í 17. – 18. október
• Sérstakur fundur með USA MoT
• Vettvangur til að ræða mismunandi reglur og 

túlkanir
• ....og notkun sérstakra hjálpardýra....

• https://youtu.be/GtPRrW3strM

https://youtu.be/GtPRrW3strM


Verkefnaáætlun ársins hjá ECAC

• Aðstoð við aðstandendur fórnarlamba og fórnarlömb flugslysa
• Vegna aðstoðar og aðstöðu hreyfihamlaðra á flugvöllum, nýr spurningalisti og 

úttektir.  Úttekt í KEF í september.
• Leiðbeiningarefni um merkingar á flugvöllum
• Unnið með niðurstöðu vinnustofu vegna PRM gjalda á flugvöllum
• Endurskoðun á vinnuhópum og verkferlum (nýr vinnuhópur um „hidden

disabilities“

• Mjög mikið fjallað um PNR reglugerðina og innleiðingu hennar og um Smart 
borders verkefni EU og sérstök kynning frá Bretum vegna Brexit og 
landamæramála.  

• Undirbúningur fyrir ICAO Assembly september 2019 [Lokið]
• Tveir vinnupappírar: Aðstoð við aðstandendur fórnarlamba og fórnarlömb 

flugslys
• Farþegaupplýsingar (PNR), upplýsingatækni og persónuvernd
• A
• APNR
• Á



Í vinnslu hjá Samgöngustofu

• Staða Íslands gagnvart viðauka 9, kröfum og leiðbeiningarefni. Yfirfara 
„íslenska kerfið“ og tilkynna frávik ef eru. Skil á upplýsingum til 
Samgöngustofu. 
• Tollstjóri, Embætti landlæknis, Útlendingastofnun, MAST og 

Þjóðskrá – vantar meira frá Lögreglu og eftir að funda með Isavia

• Leggja mat á tillögur ICAO (amendments) til breytinga og taka þátt í 
vinnu ECAC vegna Doc 30. Að ljúka lokar mikið af spurningum á ICAO 
listanum. 

• Úttektir á aðstöðu PRM á Keflavíkurflugvelli og á upplýsingagjöf 
flugrekenda til farþega

• Verkefni á flugvirktaráætlun



Í vinnslu hjá Samgöngustofu

• Réttindi flugfarþega. Nýtt veggspjald og bæklingur.
• Unnið að gerð (og samræmingu) leiðbeiningarefnis hjá ECAC/EU. 

Jafnframt unnið að endurskoðun reglugerðar. 

• Hlutverk stjórnvalda í aðstoð við aðstandendur fórnarlamba flugslysa. 
Endurskoðun viðbragðsáætlunar og skilgreining á hlutverki Íslands.  
Athuga þarf með innleiðingu á reglugerð nr. 1248/2014 um rannsóknir 
og forvarnir gegn slysum og flugatvikum í almannaflugi

• Sjá verkefni á áætlun
• Spurningakönnun frá ECAC, sem við svöruðum
• Kynningarefni frá Ítalíu



frh...

• Samstarf, upplýsingaöflun og skil  til ECAC 
Spurningalistar – Búið að svara

• API, biometrics and ABC developments. Skil 2x á ári.
• Mikil þróun í gangi, fylgjast þarf vel með 

• Ábyrgðir flugrekenda (Air Carrier liability). Unnið að 
samræmingu leiðbeininga hjá ECAC og IATA (IATA Cog). 

• Fylgdarlaus börn (Unaccompanied minors). Unnið að 
greiningu og samræmingu leiðbeininga og reglna.  
Vaxandi vandamál sem krefst samstarfs margra aðila. 

*Fara þarf yfir breytingar 24, 25 og 26. Uppfærsla 
reglugerðar um flugvirkt, a.m.k. vegna orðskýringa. Erum að 
klára greiningu



Vegna krafna um “áætlun“ um aðstoð við fórnarlömb og 
aðstandendur flugslysa – viðauki 9

• Kröfur ICAO í viðauka 9, breyting úr tilmælum í kröfu, í 
„Assembly resolution“ frá síðasta þingi

• Krafa í reglugerð EU No. 996/2010 sem innleidd var í rg. nr. 
1248/2014 um rannsóknir og forvarnir gegn slysum og 
flugatvikum í almannaflugi.

• Þarf að kanna innleiðingu EU No. 996/2010. gerðar hafa verið 
leiðbeiningar en: 

• Tryggja þarf að til séu áætlanir og verklag hjá ríki, flugvöllum 
og flugrekendum varðandi aðstoð við fórnarlömb og 
aðstandendur flugslysa ef til flugslyss eða alvarlegs flugatviks 
kemur kemur 

• Ekki nýtt hjól – reyna að nota það sem fyrir er



Endurskoðun flugvirktaráætlunar og skipan í ráðið

• Staldra við og líta til baka
• Gagnsemi vettvangsins og tilgangur
• Skipan aðila í ráðið
• Samstarf og samskipti við hagaðila

• Sjá mynd: 

• Samgöngustofa leggur til að flugvirktaráætlunin 
verði í reglulega yfirfarin og efnistök skoðuð út frá 
kröfum ICAO og ECAC.  Tökum það besta og 
innleiðum hér.



Úr flugvirktaráætlun Sviss



Áætlun 2019



Áætlun 2019



Áætlun 2019
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