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Útdráttur 

Viðfangsefni verkefnisins var að kanna hvernig áhættubundið eftirlit og frammistöðumat 

geti stuðlaða að bættu eftirliti hjá flugdeildum Samgöngustofu. Tilgangurinn með verkefninu 

er að leggja fram greiningu fyrir Samgöngustofu til þess að stuðla að viðunnandi stigi 

öryggis í öllum þáttum samgöngukerfisins er varðar flug. Til þess var framkvæmd 

samanburðarrannsókn á innleiðingu og nýtingu þriggja annarra flugmálayfirvalda á 

viðfangsefninu. Ástæða fyrir breytingum á eftirlitsaðferðum er vegna kröfu 

Alþjóðaflugmálastofnunarinnar þar sem farið er fram á að flugmálayfirvöld búi yfir verklagi 

sem gerir þeim kleift að forgangsraða auðlindum sínum á þann hátt að þau atriði sem teljast 

áhættumeiri en önnur fái aukinn forgang eftirlitsaðila. Auk þess er litið svo á að hefðbundnar 

eftirlitsaðferðir verði ekki nægilegar til þess að tryggja öryggi með áframhaldandi vexti í 

flugumferð. Svarið við þessari kröfu er talið vera áhættubundið eftirlit. Framkvæmd þess 

byggir á því að safna nauðsynlegum gögnum til þess að geta greint og komið auga á veikleika 

í starfsemi leyfishafa og brugðist við því með auknum eftirlitsaðgerðum. Til þess þarf að 

framkvæma frammistöðumat á öryggisstjórnun leyfishafans auk þess að útbúa og viðhalda 

áhættusniði fyrir hvern leyfishafa. Niðurstöður verkefnisins sýna að möguleiki er fyrir hendi 

að bæta eftirlit með þessum aðgerðum. Kosturinn við þessa hugmyndafræði er að geta nýtt 

auðlindir eftirlitsstofnanna á skilvirkari og markvissari hátt ásamt því að ná fram auknu 

öryggi heilt yfir í faginu. Þar að auki getur aukið samstarf leyfishafa og eftirlitsaðila stuðlað 

að bættri frammistöðu í öryggismálum og gert leyfishöfum auðveldara fyrir að stöðugt mæta 

þeim kröfum sem til þeirra er gert.    

  



 

  



 

Abstract 

The topic of this thesis was to see how risk-based oversight and performance-based oversight 

can contribute to improved surveillance for aviation departments of the Icelandic Transport 

Authority. The purpose of this thesis is to promote the possibility to attain an acceptable 

level of safety in all aspects of the transport system regarding aviation. There for, a 

comparative study was carried out on the implementation and utilization of three other 

aviation authorities on the subject. The reason for the change in surveillance methods is due 

to requirements from the International Civil Aviation Organization, which requires aviation 

authorities to have procedures in place that enable them to prioritize their resources in such 

way that those items that are considered riskier than others are given increased priority by 

regulators. In addition, it is considered that traditional surveillance methods will not be 

sufficient to ensure safety with continued growth in air traffic. The answer to this is believed 

to be risk-based oversight. This method is based on collecting the necessary data to be able 

to diagnose and spot weaknesses in service provider’s operations and respond to that with 

increased monitoring measures. To do this the authority has to perform performance 

assessment on the service providers safety management systems, in addition prepare and 

maintain a risk profile for each service provider. The results indicate that there is a possibility 

to improve surveillance with these methods. The advantage of this ideology is to be able to 

use resources of the regulator in a more efficient and purposeful way, as well as to achieve 

increased safety throughout the industry. In addition, increased co-operation between service 

provider and the authority can contribute to improved safety performance and make it easier 

for them to meet their requirements constantly.     

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ef við vinnum út frá þeirri forsendu að það sem við samþykkjum sem satt, sé 

raunverulega satt, þá væri lítil von á framförum.“ 

Orville Wright
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Þakkir 

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinendum mínum Önnu Huldu Ólafsdóttir og Guðmundi Vali 

Oddssyni fyrir góða leiðsögn og athugasemdir. Eins vil ég þakka starfsfólki Samgöngustofu 

sem komu að verkefninu, þá sérstaklega Einari Erni Héðinssyni framkvæmdastjóra flug- og 

siglingasviðs fyrir tíma sinn, hvatningu og dygga aðstoð.  

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir þolinmæði, hvatningu og ómetanlegan 

stuðning í gegnum námið og þá sérstaklega á lokametrunum. Án þeirra hefði þetta ekki verið 

mögulegt.  

 

 





1 

1 Inngangur 

Með vaxandi flugumferð á heimsvísu seinustu ár verður trygging öryggis enn flóknara 

verkefni fyrir yfirvöld og eftirlitsstofnanir. Einnig má gera ráð fyrir að flugumferð haldi 

áfram að vaxa á komandi árum samkvæmt spám ICAO. Til þess að geta tryggt áframhaldandi 

öryggi í flugi er talið að hefðbundnar eftirlitsaðferðir séu ekki lengur nægilegar til þess einar 

og sér. Vegna þessarar þróunar hefur ICAO lagt fram kröfur á yfirvöld að eftirlitsaðilar í 

flugi beiti sér fyrir auknu eftirliti. Verklag þarf að vera til staðar sem forgangsraðar 

eftirlitsaðgerðum þannig að einblínt er á þau atriði sem skipta hvað mestu máli. 

Til þess að mæta þessum kröfum hefur hugmyndin um að nýta áhættubundið eftirlit og 

frammistöðumat fengið verðskuldaða athygli. Með því að nýta þessar eftirlitsaðferðir á 

yfirvaldið meiri möguleika á því að tryggja viðunnandi stig öryggis ásamt því að til verður 

aukinn sveigjanleiki í skipulagningu á eftirliti og möguleiki á að hagræða auðlindum. Ásamt 

því getur orðið mikil framför í öryggismálum hjá leyfishöfum þar sem eftirlit með þeim er 

stöðugra en áður var. Í sinni auðveldustu mynd er áhættubundið eftirlit aðferð til þess að 

einblína eftirliti á þau atriði sem skipta hvað mestu máli. Þau atriðið sem skipta hvað mestu 

máli eru sennilega þau atriði sem talin eru geta valdið hvað mestri hættu. Frammistöðumat 

er hins vegar ferli sem byggir á því að mæla frammistöðu leyfishafans í þeim aðgerðum sem 

við koma öryggismálum. 

Tilgangurinn með verkefninu er að leggja fram greiningu fyrir Samgöngustofu sem gerir 

þeim fremur kleift að ná markmiðum sem sett eru fram í flugöryggisáætlun Íslands sem felur 

í sér að ná viðunandi stigi öryggis í öllum þáttum samgöngukerfisins er varðar flug. 

Verkefnið felur í sér að kynnast áhættubundnu eftirliti og frammistöðumati til þess sjá 

hvernig þau ferli stuðla að markvissara og öflugra eftirliti miðað við núverandi 

eftirlitsaðferðir. Markmiðið með verkefninu er að leggja til innleiðingarskref áhættubundins 

eftirlits og frammistöðumats ásamt því að greina möguleg áhrif þess á eftirlit hjá 

Samgöngustofu.  

Í ritgerðinni verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

1. Hvernig getur áhættubundið eftirlit og frammistöðumat stuðlað að bættu eftirliti hjá 

Samgöngustofu? 

2. Hvernig getur stofnunin borið sig að innleiðingu þess? 

Verkefnið mun einblína á það hvernig nýta megi áhættubundið eftirlit til þess að stuðla að 

markvissara eftirliti sem væri móttækilegra fyrir gögnum úr mismunandi áttum. Til þess að 

ná fram markmiðum verkefnisins og svara rannsóknarspurningunum verður litið sérstaklega 

til innleiðingar á nýjum eftirlitsaðferðunum hjá öðrum flugmálayfirvöldum. Við gerð 

verkefnis er einnig stuðst við fræðigreinar, bækur og útgefið efni frá EASA og ICAO sem 

taka á viðfangsefninu ásamt því að innsýn starfsmanna Samgöngustofu verður nýtt. Farið 

verður yfir nýtingu áhættubundins eftirlits fyrir Samgöngustofu og annarra 

flugmálayfirvalda og þau borin saman. Með því að bera saman tilfelli annarra 

flugmálayfirvalda á viðfangsefninu er möguleiki á að nýta þær niðurstöður að tillögum fyrir 

innleiðingu Samgöngustofu á áhættubundnu eftirliti. 



2 

2 Aðferðarfræði 

Aðferðarfræðin sem verður nýtt til þess að skoða þetta tiltekna viðfangsefni er 

samanburðarrannsókn (e. Comparative case study). Samanburðarrannsókn er algeng 

aðferðarfræði þegar borin eru saman tvö eða fleiri tilvik og þau borin saman. Bæði er reynt 

að sýna fram á líkindi þeirra ásamt andstæðu milli tilvika (Blomkvist og Hallin, 2015). 

Samanburðarrannsókn eru hentugar þegar ekki er gerlegt að gera tilraunir á viðfangsefninu 

eða þegar þörf er á að skilja og útskýra hvernig eiginleikar viðfangsefnisins gætu virkað eða 

stuðlað að framkvæmd (Goodrick, 2020).  

Það er mikilvægt að huga að því að þegar tvö eða fleiri tilfelli eru borin saman að sömu atriði 

séu skoðuð fyrir hvert tilfelli til þess að gæta að því að niðurstöður dragi ekki aðeins upp 

mynd af einu tilfelli. Einnig þarf að gæta að því að velja tilfelli sem veiti nægilegar 

upplýsingar til þess að lýsa viðfangsefninu og mögulegt sé að bera tilfellin saman. Þau tilfelli 

sem eru valin þurfa að eiga það sameiginlegt að fjalla um sama viðfangsefnið eða hafa 

sameiginlegan inngripspunkt. Við gerð samanburðarrannsóknar þarf að gæta að því að 

nálgast hvert tilfelli síðan frá sama sjónarhorni og því mikilvægt að skrifa upp spurningar 

sem höfundur getur síðan spurt sig fyrir hvert tilfelli (Goodrick, 2020).  

Samanburðarrannsókn er ein tegund af tilviksrannsókn. Í tilviksrannsókn er mismunandi 

gögnum safnað á mismunandi hátt. Tilviksrannsókn er tilvalin þegar að tilgangur verkefnis 

er að rannsaka, útskýra eða lýsa viðfangsefni. Einkenni þeirra er að mikið af gögnum safnast 

saman og eins í þessu verkefni eru gögnin frásagnir og útskýringar í orðum, því getur verið 

tímafrekt að yfirfara öll þau gögn sem safnast saman við gerð verkefnis (Blomkvist og 

Hallin, 2015). Gagnasöfnun er svipuð fyrir báðar rannsóknaraðferðirnar en er þó oft 

víðtækari fyrir samanburðarrannsóknir. Helsti munurinn á hefðbundinni tilviksrannsókn og 

samanburðarrannsókn er sá að hefðbundin tilviksrannsókn tekur aðeins á einu tilfelli á 

meðan samanburðarrannsókn skoðar tvö eða fleiri tilfelli. Þannig getur 

samanburðarrannsókn gefið yfirgripsmeiri þekkingu á viðfangsefninu (Goodrick, 2020).  

2.1 Ferli verkefnis 

Í byrjun verkefnisins var sett upp ferli fyrir framkvæmd þess. Helstu verkþættir eru 

undirbúningur verkefnis, gagnsöfnun, greining gagna, samanburður á völdum tilfellum og 

niðurstöður verkefnis. Skrefin í ferlinu ásamt frekari útskýringum má sjá á mynd hér að 

neðan. Verkþættirnir undirbúningur og gagnasöfnun sköruðust að hluta til við framkvæmd 

en seinni þrír verkþættirnir voru heilt yfir afmarkaðir í framkvæmd. Þó kom fyrir að farið 

var í frekari gagnasöfnun á meðan verkefninu stóð ef talin var þörf á frekari þekkingu eða 

nánari útskýringu á ákveðnu efni.  
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Mynd 1: Ferli verkefnisins 

2.1.1 Undirbúningur 

Undirbúningur  verkefnisins fólst  í því að kynna sér viðfangsefnið og auka fræðilega 

þekkingu og skilning á efninu. Það var gert með því að rýna í skjöl frá Samgöngustofu og 

reglugerðir frá EASA og IACO. Einnig hjálpaði mikið að ræða við starfsmenn 

Samgöngustofu á fundum og í síma til þess að auka á þekkingu og skilning ásamt  því að 

gera sér grein fyrir  umfangi verkefnisins. Í undirbúningsfasa var einnig útbúin 

rannsóknaráætlun. Þar var farið í stuttu máli yfir bakgrunn verkefnisins og nýttar voru í það 

fræðigreinar sem fundust á vefsíðunum Google Schoolar og ScienceDirect ásamt að snert 

var á gögnum frá IACO og EASA. Í rannsóknaráætlun var sett fram drög að tímaáætlun, 

afmörkun og tilgangi  verkefnisins ásamt því að leggja fram rannsóknarspurningar. Einnig 

var fjallað stuttlega um fyrri rannsóknir á viðfangsefninu. Rannsóknaráætlun var síðan borin 

undir leiðbeinendur og starfsfólk Samgöngustofu sem áttu í hlut.  

  

• Auka fræðilega þekkingu á viðfangsefninu

• Gera sér grein fyrir umfangi verkefnisins
Undirbúningur

• Ritrýndar greinar sóttar í gegnum vefsíðurnar 
Science Direct, Google Schoolar og fleiri.

• Bækur tengdar viðfangsefninu

• Gögn sótt af vefsíðum ICAO, EASA og 
heimasíðum flugmálayfirvalda

• Gögn frá Samgöngustofu og önnur tilfallandi 
gögn

Gagnasöfnun

• Greina núverandi stöðu Samgöngustofu

• Greina stöðu annarra flugmálayfirvalda -
dæmisögur

• Fá huglæga mynd af framkvæmd

Greining gagna

• Bera saman þau tilfelli sem komu til skoðunar

• Bera saman aðferðir Samgöngustofu og 
annarra flugmálayfirvalda

Samanburður

• Niðurstöður rannsóknar

• Rannsóknarspurningum svarað
Niðurstöður
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2.1.2 Gagnasöfnun 

Fyrir gagnasöfnun verkefnisins var þráðurinn tekinn upp þar sem hann hefði verið skilinn 

eftir við gerð rannsóknaráætlunnar. Haldið var áfram að leita eftir fræðigreinum á vefsíðum 

Google Schoolar, ScienceDirect og Web of Knowledge. Margar af þeim fræðigreinum sem 

safnað var vitnuðu í aðrar greinar sem og útgefið efni frá EASA og IACO sem einnig var 

vert að skoða. Hryggjarstykki heimilda kom þá í gegnum útgefið efni hjá EASA, IACO og 

erlendra flugmálayfirvalda. Einnig voru fengin gögn frá Samgöngustofu, af þeim gögnum 

voru gögn sem hefði verið safnað um viðfangsefnið auk upplýsingar um verkferla hjá 

stofnunninni. Seint í gagnasöfnunarferlinu var þá rýnt í bækur sem fjalla um áhættu og 

áhættustjórnun en tengdust ekki flugumhverfinu.   

2.1.3 Greining gagna 

Við greiningu gagna var reynt að flokka saman þær greinar sem innihéldu sambærileg 

efnistök um viðfangsefnið til þess að auðvelda yfirferð þeirra við skrif fræðilega hluta 

verkefnisins. Þó voru sumar greinar sem fjölluðu um fleiri en aðeins ein efnistök og voru 

þær þá lesnar yfir í hlutum sem við áttu. Þegar ákveðin þekking á viðfangsefninu var komin 

var farið í að greina stöðu erlendra flugmálayfirvalda sem einnig vinna að því að innleiða 

áhættubundið eftirlit og eru þó komin mislangt í ferlinu. Síðan var staða Samgöngustofu 

greind. Það var aðalega gert í gegnum fundi ásamt því að rýna í skjöl frá stofnuinni. 

Mikilvægt var að fá innsýn og reynslu frá starfsfólki Samgöngustofu til þess að fá aukna 

tilfinningu fyrir verkefninu og við greiningu tiltekinna gagna, meðal annars tilfelli annarra 

flugmálayfirvalda. Tilgangurinn með að leita út fyrir flugumhverfið og komast yfir bækur 

sem snerta viðfangsefnið var til þess að víkka sjóndeildarhringinn við gerð verkefnisins og 

fá heilstæðari skilning á ákveðnum efnistökum.  

2.1.4 Samanburður 

Þar sem að rannsóknin er samanburðarrannsókn voru borin saman tilfelli við innleiðingu og 

nýtingu á áhættubundnu eftirliti annarra flugmálayfirvalda og það borið saman við verklag 

Samgöngustofu. Líkindi og mismunur verklags var borin saman. Sem ætti að gefa hugmynd 

hvernig Samgöngustofa ætti að nálgast framhaldið við innleiðingu á viðfangsefninu.  

Ferli samanburðar 

Ferli um samanburðarrannsókn hefur verið sett fram í sex skrefum af Goodrick (2020) og 

byggir hann það á umfjöllun Robert K. Yin í bókinni Case Study Reasearch: Design and 

Methods. Með því að nýta okkur sex skref Goodrick og sníða það að þessu verkefni höfum 

við eftirfarandi ferli sem má sjá hér fyrir neðan. Ferlið og útskýringar á því sýna hvernig 

framkvæmd samanburðarins verður háttað. Það má þó benda á að fyrstu tvö skrefin fari fram 

samhliða þar sem höfundur telur að í þessu tilfelli sé þörf á grunnþekkingu á viðfangsefninu 

til þess að geta skrifað upp þær spurningar sem verða nýttar til þess að bera saman tilfellin. 
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Mynd 2: Ferli samanburðar (Goodrick, 2020) 

 

1. Skilgreina spurningar: Við gerð samanburðarrannsókna er mikilvægt að velja 

ákveðna punkta til þess að skoða fyrir öll tilfellin. Þetta er gert til þess að þau tilfelli 

sem voru valin séu skoðuð frá sama sjónarhorni og gefi sambærilega mynd af 

tilfellinu (Goodrick, 2020). Til þess eru hér nokkrar spurningar sem þarf að velta 

fyrir sér við yfirferð á tilfellum sem ættu síðan að geta stuðlað að því að svara 

rannsóknarspurningunum: 

• Hvernig er gögnum safnað? 

• Hvernig eru gögnin nýtt? 

• Hver eru áhrif gagna eða niðurstaða? 

• Hver er ávinningur aðgerðanna? 

 

2. Grunnþekking á viðfangsefninu: Þekking og skilningur á viðfangsefninu fæst við 

gerð fræðilega kaflans sem og með þeirri þekkingu sem höfundur fær frá starfsfólki 

Samgöngustofu. 

3. Skilgreina tilfelli: Þau tilfelli sem skoðuð verða eru frásagnir og dæmisögur frá 

erlendum flugmálayfirvöldum sem fjalla um áhættubundið eftirlit og efni tengt því.  

4. Hvernig verður gögnum safnað: Gögn um tilfelli eru fengin beint af vefsíðum 

tiltekna flugmálayfirvalda eða leitað verður af frásögnum úr gögnum frá ICAO eða 

EASA þar sem farið er yfir framkvæmd annarra flugmálayfirvalda á viðfangsefninu. 

5. Íhuga niðurstöður: Íhuga hvernig tilfellið skilar tiltekinni niðurstöðu. Þar að segja 

meta hvernig framkvæmd á viðfangsefninu hjá þeim flugmálayfirvöldum sem tekin 

eru til skoðunar í þessu verkefni.   

6. Greina frá niðurstöðum: Fjalla um hverjar niðurstöður eru fyrir hvert tilfelli. 

6. Greina frá niðurstöðum

5. Íhuga niðurstöður

4. Skilgreina hvernig gögnum verður safnað um tilfellin

3. Skilgreina hvaða tilfelli verða valin

2. Hafa grunnþekkingu á viðfangsefninu

1. Skilgreina spurningar fyrir tilfellin
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2.1.5 Niðurstöður 

Í lok verkefnis verður farið yfir þær niðurstöður sem fengust við gerð verkefnisins og 

samanburðarins á viðfangsefninu. Samanburður á á ferli annarra flugmálayfirvalda ætti að 

geta gefið skýra mynd af því hvernig skal haga innleiðingu og nýtingu á áhættubundnu 

eftirliti. Rannsóknarspurningum verður svarað og sett fram tillaga að ferli, hvernig haga 

megi framkvæmd áhættubundins eftirlits almennt séð.   
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3 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður farið almennt yfir þá þætti sem við koma flugöryggi og þær aðgerðir 

sem nýttar eru til þess að tryggja það í faginu. Þar ber helst að nefna öryggisstjórnunarkerfi, 

hlaðskoðanir og hefðbundnar skoðanir. Fjallað verður um þær nýju eftirlitsaðferðir sem 

nýttar verða til þess að mæta kröfum frá Alþjóðaflugmálastofnuinni, áhættubundið eftirlit og 

frammistöðumat. Byrjað verður á að fara stuttlega yfir hlutverk Samgöngustofu, 

Alþjóðaflugmálastofnunarinnar og Flugöryggisstofnun Evrópu ásamt flugöryggisáætlun 

ríkja. Að lokum verður farið yfir skipulag áhættubundins eftirlits.  

3.1 Stofnanir 

Hér verða gerð stutt skil á starfsemi Samgöngustofu, Flugöryggisstofnun Evrópu og 

Alþjóðaflugmálastofnuninni. Tveimur deildum hjá Samgöngustofu verða gerð skil til þess 

að hægt sé að gera sér frekari grein fyrir þeirri starfsemi sem á sér stað á flugsviði 

stofnunarinnar.  

3.1.1 Samgöngustofa 

Samgöngustofa varð til við sameiningu Flugmálastjórnar Íslands, Umferðarstofu og 

Siglingastofnun Íslands. Öll verkefni eldri stofnana fluttust þá yfir til Samgöngustofu að 

undanskildum framkvæmda- og rekstrarverkefnum Siglingastofnunar um hafnir og leiðsögu 

á sjó sem fluttust til Vegagerðarinnar (Samgöngustofa, 2021). Samgöngustofa starfar í 

samkvæmi við lög nr. 119 frá 30. nóvember 2012 sem tóku gildi 1. júlí 2013. Hlutverk 

stofnunarinnar er að fara með stjórnsýslu samgöngumála og hefur eftirlit með flugmálum, 

hafnamálum, siglingamálum, umferðarmálum og vegamálum (Lög um Samgöngustofu, 

stjórnsýslustofnun samgöngumála nr. 119/2012).  

Í dag er stofnuninni skipt í fjögur svið auk skrifstofu forstjóra. Hér verður nánar fjallað um 

starfsemi deilda flugmála á flug- og siglingasviði en þar er um að ræða hefðbundnar 

eftirlitsdeildir stjórnvalda með flugstarfsemi, þar að segja eftirlit með viðhaldsþáttum og 

lofthæfi annarsvegar og hins vegar eftirlit með starfrækslu loftfaranna (Samgöngustofa, 

2021). 

Lofthæfis- og skrásetningardeild 

Lofthæfis- og skrásetningardeild hefur eftirlit með lofthæfismálum sem felur í sér úttektir, 

vottanir á viðhaldsstöðvum loftfara ásamt viðhaldsstjórnun flugrekenda og einkaaðila. 

Úttektir eru framkvæmdar bæði í höfuðstöðvum fyrirtækja sem og á útstöðvum. Helstu 

verkefni eru eftirfarandi: 

• Leyfisveitingar og eftirlit á fyrirtækjum sem framkvæma viðhald sem og fyrirtækjum 

sem stjórna viðhaldi loftfara sem og Part 147 skóla viðhaldsvotta. 

• Tæknilegar úttektir á loftförum. 

• Mat á lofthæfi þ.e. útgáfa og endurnýjun lofthæfivottorða sem staðfestir að loftfar sé 

lofthæft að uppfylltum ákveðnum kröfum. 

• Mat á menntun, þjálfun og prófum fluvélatækna. 
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• Þáttaka í starfi EASA við samræmingu og innleiðingu reglna ásamt ýmsum 

samskiptum við stofnunina um lofthæfismál og starfsemi leyfishafa. 

Flugrekstrardeild 

Flugrekstrardeild framkvæmdir eftirlit með reglubundnum hætti á öllum þáttum sem tengjast 

starfrækslu loftfara. Gerðar eru úttektaráætlanir þannig að tilteknir málaflokkar eru skoðaðir 

með 12,24 eða 36 mánaða fresti háð eðli tiltekins málaflokks og mikilvægi. Enn fremur er 

farið í leiðarflug og framkvæmd þjálfunar skoðuð í flughermum. Þá sinnir deildin 

leiðbeiningar skyldu til umráðenda loftfara og flugrekenda. Helstu verkefni deildarinnar eru 

eftirfarandi: 

• Eftirlit með flugrekendum og einkaflugi. 

• Eftirlit með sérstakri starfrækslu. 

• Leyfisveitingar til þeirra sem starfrækja loftför. 

• Samskipti við flugrekendur og alþjóðastofnanir. 

• Samskipti við almenning vegna starfrækslu loftfara. 

• Hlaðskoðanir loftfara. 

• Eftirlit með starfrækslu dróna og leyfisveitingar. 

• Eftirlit með meðhöndlun á hættulegum varning í loftferðum. 

3.1.2   Alþjóðaflugmálastofnunin – ICAO 

Í lok seinni heimstyrjaldarinnar, desember 1944 boðuðu Bandaríkin til sín 55 fulltrúum frá 

jafnmörgum ríkjum til Chicago til þess að koma saman og samþykkja samning um 

alþjóðaflug. 52 ríki af þessum 55 samþykktu samninginn og í dag er samningurinn kallaður 

Chicago samningurinn. Þessi samningur reyndist verða grunnurinn að því að setja fram 

staðla og verklagsreglur fyrir almenningsflug (e. Civil aviation). Í samningnum kom einnig 

fram að það þyrfti að stofna sérhæfða alþjóða flugmálastofnun. Hlutverk stofnunarinnar yrði 

að stuðla að og skipulega alþjóðlegt samstarf á flugsamgöngum. Í fyrstu var aðeins skrifað 

undir bráðabirgða samning og Alþjóðarflugmálastofnunin (e. International Civil Aviation 

Organization, ICAO) sem varð að veruleik þjónaði því tímabundið aðeins 

sem samræmingarstofnun og ráðgjafi (ICAO, 2021). Nú í dag eru 193 þjóðir meðlimir í 

Alþjóðaflugmálastofnuninni sem er sérstofnun Sameinuðu þjóðanna (ICAO, 2019) 

Starfsskyldur ICAO er skilgreindar í Chicago samningnum sem fyrst kom út 7. desember 

1944 og hafa verið gefnar út nýrri útgáfur eftir það, sú nýjasta er síðan 2006 (ICAO). 

Tilgangur ICAO er að þróa stefnu, staðla og tilmæli sem fara skal eftir í alþjóðaflugi. 

Sérstakar skyldur eru á að stofnuninn stuðli að flugöryggi á 

alþjóðavettvangi (Samgöngustofa, 2021). ICAO gefur út efni, reglugerðir og staðla í 

skjölum sem kölluð eru „viðaukar“ (e. Annexes) ásamt fleira leiðbeinandi efni um hvernig 

ríki eigi að annast flugmál og þannig stuðla að megin markmiðum ICAO sem er að gera 

flugsamgöngur sem öruggastar og hagkvæmar og möguleiki er á (Spence, Fanjoy, Lu og 

Schreckengast, 2015). 

3.1.3 Flugöryggisstofnun Evrópu – EASA 

Flugöryggisstofnun Evrópu (European Union Aviation Safety Agency, EASA) var stofnuð 

árið 2002 og hóf störf ári seinna og er stofnun innan Evrópusambandsins (Skybrary, 2019a). 
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Stofnunin er hryggjarstykki Evrópusambandsins þegar kemur að flugöryggismálum. 

Markmið stofnunnar er að tryggja hæsta sameiginlega öryggisstig og möguleiki er á fyrir 

Evrópubúa ásamt því að tryggja hæsta sameiginlega stig umhverfisverndar. Þegar talað er 

um sameiginlegt stig er átt við yfir öll aðildarríkin. Þau eru ríki Evrópusambandsins ásamt 

fjórum örðum þjóðum, Ísland, Liechtenstein, Noregur og Sviss. Samanlagt eru þetta 31 

aðildarríki. Önnur markmið eru að samræma eftirlits- og vottunarferli meðal aðildarríka, 

auðvelda innri markað og stuðla að jafnri samkeppni (EASA, 2021a).  

Verkefni stofnunar eru því í samræmi við þessi markmið. Stofnunin útbýr öryggis- og 

umhverfiskröfur fyrir Evrópu, gefur þær út ásamt Evrópusambandinu og hefur eftirlit með 

því að þær séu innleiddar í aðildarríkjum og vinnur í samvinnu við þau. Einnig sér stofnunin 

um öryggis- og umhverfisvottun loftfara og íhluta, ásamt því veitir hún samþykki fyrir 

hönnunarfyrirtæki. Auk þess að sinna gagnaöflun, greiningum og rannsóknum til að bæta 

flugöryggi (EASA, 2020). Vinna stofnunarinnar felst einnig í að vinna með öðrum 

alþjóðlegum stofnunum og samtökum til þess að ná fram hæsta mögulega öryggisstigi fyrir 

Evrópubúa. EASA starfar þannig að stofnunin nýtir sér flugmálayfirvöld aðildaraðila til þess 

að innleiða reglugerðir. Því til stuðnings hefur hún eftirlit með aðildarríkjunum til þess að 

tryggja að innleiðing reglugerða sé framkvæmd rétt í hverju ríki  (EASA, 2021a).  

Grunnurinn að kröfum og evrópskum reglugerðum í flugmálum byggist á kröfum og 

tilmælum Alþjóðarflugmálastofnunarinnar.  

3.2 Áhættustjórnun 

Áhættustýring er almennt skilgreind sem ferli sem felst í því að bera kennsl á mögulega 

hættu og þær ráðstafanir sem gerðar eru til þess að draga úr og fylgjast með henni, oft eru 

aðgerðir áhættustjórnunar kallaðar áhættumat. Aðgerðirnar fela í sér að skilgreina áhættur, 

meta þær og beita mótvægisaðgerðum. Áhætta er metin út frá líkum og alvarleika hættu. 

Framkvæmd áhættumats felur í sér mat sérfræðinga, samskipti, skjalagerð, stjórnun og 

stanslausar framfarir. Áhættustjórnun er ekki einstaka aðgerð heldur stöðugt ferli. Til þess 

að koma auga á hættur er nauðsynlegt að stöðugt séu framkvæmdar aðgerðir til þess. Allar 

hættur þarf að skoða, skrá og meta. Stofnanir þurfa síðan að meta hverja hættu fyrir sig og 

hvort þörf sé á aðgerðum í sambandi við afleiðingar þeirra. Þetta mat byggir á því hvert 

viðunandi öryggisstig er hjá tiltekni stofnun (Müller, Wittmer og Drax, 2014). Frekari 

skilgreining á hættu og áhættu má sjá í næstu undirköflum.  

ICAO hefur birt ferli fyrir áhættustjórnun sem byggir á því að greina hættur, beita áhættumati 

til þess að meta líkur og alvarleika hennar ásamt því að meta hvort þörf sé á 

mótvægisaðgerðum til að draga úr eða koma í veg fyrir hættuna (ICAO, 2013a). Ferli fyrir 

áhættustjórnun samkvæmt ICAO er eftirfarandi: 
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Mynd 3: Ferli fyrir áhættustjórnun (ICAO, 2013a) 

Þau hugtök sem nefnd eru í þessu ferli ásamt öðrum atriðum sem tengjast áhættustjórnun 

verða gerð nánari skil hér að neðan.  

3.2.1 Hætta  

Hætta (e. Hazard) er ástand eða hlutur sem getur valdið slysum á fólki, skemmdum á búnaði 

og mannvirkjum eða skerðing á því að geta framkvæmt fyrirskipaða aðgerð (Stolzer, Halford 

og Goglia, 2015). Hætta getur líka verið skilgreind sem líkur á að ákveðinn atburður eigi sér 

stað sem getur haft áhrif á umhverfi sitt (Griffiths, 2005). Hægt er að flokka hættu í þrjá 

flokka, náttúruhamfarir, efnahagsleg hætta eða tæknilega hætta (Müller o.fl.). 

Náttúruhamfarir 

Náttúruhamfarir er hægt að lýsa sem ófyrirséðum og óstjórnlegum náttúrulegum atburði af 

óvenjulegum styrk sem hefur neikvæð áhrif eða mögulega ógnar öryggi. Þetta getur verið 

slæmt veður, erfið veðurskilyrði, jarðeðlisfræðilegir atburðir svo dæmi sé tekið (ICAO, 

2009).  

Efnahagsleg hætta 

Efnahagsleg hætta getur komið fram hvenær sem er innan stofnunar, hvort sem það er  

vaxtarskeið eða samdráttur hjá stofnuninni. Á vaxtarskeiði geta stofnanir misst sjónar af 
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skipulagi og öryggi á bak við starfsemina. Við samdrátt hjá stofnunum er reynt að draga úr 

kostnaði sem getur bitnað á öryggi starfseminnar (ICAO, 2009).  

Tæknileg hætta  

Almennt séð er tæknilega hætta viðvarandi í öllu rekstrarumhverfi og viðhaldi. Dæmi um 

tæknilega hættu í flugrekstri er að bilanir geta komið upp í flugfari, íhlutum, kerfum eða 

öllum búnaði sem snýr að öryggi flugfars og starfsemi í kringum flugfarið (ICAO, 2009). 

Helstu aðgerðir til þess að greina hættur 

Tvær helstu aðgerðir við að greina hættur eru viðbrögð við atburðum eða fyrirbyggjandi 

aðgerðir. Viðbrögð við atburðum felur í sér greiningu á fyrri atburðum, atvik og slys eru 

vísbendingar um kerfisgalla. Með því að rannsaka fyrri atburði má draga af þeim lærdóm og 

ákvarða hvaða hættur stuðluðu að atburðinum. Fyrirbyggjandi aðgerðir byggir á því að safna 

öryggisgögnum um atburði með minni afleiðingum. Með því að meta öryggisupplýsingar 

eða tíðni atburða má ákvarða hvort atburðirnir geti leitt til slyss eða alvarlegs atviks (ICAO, 

2018).   

3.2.2 Áhætta 

Áhætta er truflun sem stafar af ófyrirsjáanlega framtíðarinnar af völdum mögulegum 

undanþágum sem hafa verið gerðar til að ná fram ákveðnum markmiðum (Müller o.fl., 

2014). Áhætta er fengin út frá líkum og afleiðingum hættu þar sem tekið er mið af verstu 

mögulegu niðurstöðu (ICAO, 2009).  

Þessi lýsing á hugtakinu tekur tillit til hættu sem búið er að bera kennsl á og metur 

annarsvegar líkur á að hún eigi sér stað og hins vegar alvarleika afleiðinga hættunnar með 

því að framkvæma áhættumat.  Áhætta er í raun sú atburðarrás sem á sér stað eftir að búið 

er að samþykkja hættu. Vegna þess er mikilvægt að bera kennsl á hættur og framkvæma 

mótvægisaðgerðir. Einnig er mikilvægt að meta alvarleika afleiðinga til þess að skilgreina 

forgangsröðun á mótvægisaðgerðum (ICAO, 2009).  

3.2.3 Áhættumat 

Áhættumat er mat á hugsanlegu tjóni sem fylgir áhættu ásamt því að ákvarða þær aðgerðir 

sem ráðast þarf í við að stjórna þeirri áhættu á áhrifaríkan hátt (Stolzer o.fl., 2015). 

Áhættumat er mat til þess að ákveða hvort greind áhætta sé talin viðunnandi eða ekki. Þetta 

mat er byggt á mati sérfræðinga og eða með greiningaraðferðum. Það er framkvæmt til þess 

að ákvarða umfang áhættu og til að ákvarða hvort grípa þurfi til ráðstafana eða hvort hún sé 

viðunnandi innan ákveðna marka. Áhættumat er breytilegt og taka þarf tillit til þeirra þátta 

sem hafa áhrif á það til þess að uppfæra stöðuna við breyttar aðstæður (Skybrary, 2020a).  

Alvarleiki afleiðinga 

Til þess að meta alvarleika afleiðinga hættu þarf fyrst þarf að greina þær afleiðingar sem 

geta tengst hættunni. Alvarleiki hættu er skilgreindur sem umfang þess skaða sem getur orðið 

ef hætta raungerist. Taka þarf tillit til allra mögulegra afleiðinga sem tengjast hættu og gera 

grein fyrir verstu mögulegu niðurstöðu. ICAO hefur sett fram tillögu að töflu til þess að meta 

alvarleika þeirra afleiðinga sem geta orðið. Henni er skipt í fimm flokka eftir alvarleika 
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ásamt því að lýsa mögulegu atviki og gefur hverju alvarleikastigi gildi í formi bókstafs sem 

er síðan notaður við áhættumat (ICAO, 2018).  

Tafla 1: Tillaga ICAO að töflu til þess að meta alvarleika hættu (ICAO, 2018) 

Alvarleiki Útskýring Gildi 

Hörmulegt • Skemmdir á loftfari eða búnaði 

• Mörg dauðsföll 

A 

Hættulegt • Alvarleg slys 

• Meiriháttar skemmdir á búnaði 

• Mikil lækkun á öryggisstigi, líkamlegri vanlíðan eða 

vinnuálagi þannig að ekki er hægt að treysta á starfsfólk til 

þess að sinna verkefnum sínum á fullnægjandi hátt 

B 

Meiriháttar • Veruleg lækkun á öryggisstigi, lækkun á getu starfsfólks til 

þess að takast á við slæmar aðstæður vegna aukningar á 

vinnuálagi eða aðstæður sem skerða skilvirkni þeirra 

• Alvarleg atvik 

• Slys á fólki 

C 

Minniháttar • Takmarkanir á rekstri 

• Notkun neyðaraðgerða 

• Minniháttar slys 

D 

Hverfandi • Fáar afleiðingar E 

 

Líkur á hættu 

Líkur á hættu eru líkurnar á að mögulegar afleiðingar hennar raungerist. Það er mikilvægt 

að sjá fyrir sér ýmsar sviðsmyndir til þess að skoða allar mögulegar afleiðingar. Atburður er 

talinn vera fyrirsjáanlegur ef skynsamur einstaklingur geti búist við því að hann raungerist. 

Að greina allar mögulegar hættur er ómögulegt. Því þarf sérfræðimat til þess að ákvarða 

hættu til þess að reyna koma auga á sem flestar af þeim. Eftirfarandi spurningar geta hjálpað 

við að ákvarða mat á líkum (ICAO, 2018): 

• Er saga um svipaða atburði eða er þetta einangrað tilvik? 

• Hvaða annar búnaður eða íhlutir af sömu gerð gætu haft sambærileg vandamál? 

• Hver er útsetning hættunnar sem verið er að skoða? 

• Hver er fjöldi starfsmanna sem fylgir eða er háður ákveðnum verklagsreglum? 

ICAO hefur einnig sett fram tillögu að töflu til þess að meta líkur. Henni er skipt í fimm 

flokka eftir hversu líklegt sé að atburður eigi sér stað. Að auki er sett fram útskýring og matið 

fær tölustaf sem er síðan nýtt í áhættumat. 
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Tafla 2: Tillaga ICAO að töflu til þess að meta líkur á að atburður raungerist (ICAO, 2018) 

Líkur Útskýring Gildi 

Oft Líklegt til þess að gerast oft 5 

Stöku sinnum Líklegt að það gerist stöku sinnum 4 

Fjarstæðukennt Ólíklegt að það gerist, en mögulegt 3 

Ósennilegt Mjög ólíklegt til þess að gerast 2 

Mjög ósennilegt Næstum óhugsandi að atburðir eigi sér stað 1 

 

Nánar um áhættumat 

Áhættumat er fengið út frá því að sameina mat á líkum þess að atburður raungerist og mati 

á verstu mögulegu afleiðingar sem geta átt sér stað. Þannig má meta áhættu á einstaka 

atriðum (ICAO, 2018).  

ICAO hefur sett fram tillögu að töflu til þess að sameina líkur og alvarleika í fylki. Þar eru 

nýtt þau gildi sem voru sett fram í hinum töflunum hér að ofan. Litakóði segir síðan til um 

hversu „mikil“ áhættan er fólgin í einstaka atriði eða tilfelli. Rautt merkir óásættanlegt, 

appelsínugult þolanlegt og grænt ásættanlegt. 

Tafla 3:Áhættutafla, tillögur ICAO að flokkun áhættu 

Áhætta Alvarleiki 

Líkur Hörmulegt Hættulegt Meiriháttar Minniháttar Hverfandi 

Oft 5A 5B 5C 5D 5E 

Stöku sinnum 4A 4B 4C 4D 4E 

Fjarstæðukennt 3A 3B 3C 3D 3E 

Ósennilegt 2A 2B 2C 2D 2E 

Mjög 

ósennilegt 

1A 1B 1C 1D 1E 

 

Þessi flokkun á áhættu er síðar hægt að nota til þess að skilgreina og ákvarða 

mótvægisaðgerðir (ICAO, 2018). 
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3.2.4 Mótvægisaðgerðir 

Mótvægisaðgerðir á mögulegri áhættu er ferli sem felst í því að draga úr afleiðingum eða 

líkum á hættu (ICAO, 2009) . Áhættur verða því að vera flokkaðar eftir alvarleika til þess að 

beita réttum mótvægisaðgerðum. Mótvægisaðgerðir og mat á áhættu gera það að verkum að 

það er mögulegt fyrir leyfishafa að sætta sig við ákveðna hættu í daglegum rekstri. Oftar en 

ekki er gerð kostnaðargreining á aðgerðunum og hvort að þær sé þess virði á ráðast í eða 

hvort breytingar þurfi að vera gerðar á starfsemi (Müller o.fl.). Ekki er farið nánar í 

kostnaðargreiningu á aðgerðum en ef við lítum aftur til tillögu ICAO á flokkun áhættu er 

hægt að meta umfang mótvægisaðgerða. ICAO hefur sett fram tillögu að töflu til þess að 

skilgreina það frekar. Áfram er haldið með litakóða til að segja til um áhættuna ásamt 

mögulegum aðgerðum eftir að hafa greint áhættuna (ICAO, 2018).  

Tafla 4: Tillögur ICAO að umfangi mótvægisaðgerða byggt á áhættumati (ICAO, 2018) 

Sameiginlegt gildi líkinda og alvarleika Lýsing áhættu Umfang mótvægisaðgerða 

5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 3A Óásættanlegt Grípa þarf strax til aðgerða til 

þess aða draga úr áhættu eða 

stöðva aðgerðir. Forgangsraða 

þarf aðgerðum til þess að 

draga úr áhættu til þess að hún 

sé að minnsta kosti þolanleg. 

5D, 5E, 4C, 4D, 4E, 3B, 3C, 3D, 2A, 

2B, 2C, 1A 

Þolanlegt Hægt er að starfa þrátt fyrir 

áhættu, mögulega þarf að 

beita mótvægisaðgerðum eða 

samþykkja áhættuna. 

3E,2D, 2E, 1B, 1C, 1D, 1E Ásættanlegt Ásættanlegt ástand, ekki er 

þörf á mótvægisaðgerðum. 

 

Með því að nýta áhættumat má koma í veg fyrir alvarleg atvik, svo sem dauðsföll, slys og 

skemmdir á búnaði og þannig stuðla að auknu öryggi (ICAO, 2018). 

3.2.5 Öryggi 

Öryggi í samhengi við flugstarfsemi er hægt að lýsa sem ástandi þar sem dregið er úr hættu 

sem getur skaðað fólk eða mannvirki og öryggisstigi er viðhaldið með stöðugu ferli af 

áhættustjórnun og áhættumati. Í þessu samhengi er ómögulegt að skilgreina öryggi sem 

ástand án slysa. Það er nær alltaf viss áhætta fólgin í hvaða starfsemi sem er og það á einnig 

við um flugstarfsemi. Hægt er að túlka öryggi sem afleiðingu áhættustýringar. Þar að segja 

hvernig tekið á er á áhættum sem draga úr öryggi (Müller o.fl., 2014). 

3.2.6 Öryggismenning 

Menning stofnunar er skilgreind af þeim aðgerðum sem starfsfólkið framkvæmir. Jákvæð 

öryggismenning innan stofnunar fleytir henni áfram í því að ná fram sínum markmiðum í 
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öryggismálum og að viðhalda viðunnandi öryggisstigi. Til þess að stuðla að jákvæðri 

öryggismenningu þarf upplýsingagjöf að vera mikil, hefð þarf að vera fyrir að tilkynna atvik, 

fólki er ekki refsað eða kennt um misstök heldur eru mistök til þess að læra af (Müller o.fl., 

2014). Þessi skilgreining fellur vel að áherslum sem hafa verið í flugmálum um langt skeið 

með tilvísun í rannsóknir flugslysa og á síðari árum greiningu atvika sem ekki hafa endilega 

leitt til alvarlegs flugatviks eða flugslyss (ICAO, 2018). 

3.3 Öryggisáætlun ríkja 

Öryggisáætlun ríkja (e. State safety plan) er skilgreind sem regluverk og aðgerðir sem miða 

að því að bæta öryggi (ICAO, 2018). Krafan á ríki að koma á fót öryggisáætlun kom 

upphaflega fram á árinu 2009 í nokkrum viðaukum Chicago samningsins en hefur nú verið 

samræmt í 19. viðaukanum sem fjallar sérstaklega um þessi mál (ICAO, 2016). Með þessu 

er verið að samræma og víkka út ákvæðið um að halda úti öryggisstjórnun á öllum sviðum 

flugreksturs (Skybrary, 2020b). Í öðrum viðaukum er um tilteknar og ítarlegar öryggiskröfur 

að ræða í hverjum tæknilegum flokki fyrir sig en með viðauka 19 koma áherslu á 

kerfisbundna áhættustjórnun fram sem skal skilgreina í öryggisáætlun ríkja (ICAO, 2016). 

Það er á höndum hvers ríkis að viðhalda og þróa öryggisáætlun sína þannig að til séu aðgerðir 

til þess að styðja við stjórnun á öryggi í viðkomandi ríki. (ICAO, 2018).  

Öryggisstjórnun snýst að því að koma í veg fyrir  flugslys, alvarleg flugatvik eða aðrar 

misfellur í starfsemi og draga úr hugsanlegum skaða. Með því að styðjast við og innleiða 

öryggisstjórnunarkerfi geta fyrirtæki og eftirlitsaðilar stjórnað öryggi á agaðan og 

markvissan hátt. Öryggisáætlun ríkja gerir það að verkum að þau hafa skýran skilning á bæði 

hlutverki sínu og framlagi sem þarf til þess að stuðla að öryggi í flugi. Árangur af 

öryggisstjórnun næst þegar að það er sett fram á formlegan hátt. Í formi öryggisáætlunar 

ríkisins og síðan öryggisstjórnunarkerfi leyfishafa viðkomandi ríkis. Þessi tvö atriði gera það 

að verkum að tekið er á hættum á kerfislegan hátt sem bætir öryggisafköst leyfishafans og 

frammistöðu ríkisins í öryggismálum (ICAO, 2018).  

Vegna þess verða ríki að krefja leyfishafa sína að halda úti öryggisstjórnunarkerfi sem einnig 

er þróað og viðhaldið af leyfishafanum (ICAO, 2018). Í viðauka 19 kemur fram að 

nauðsynlegt er að leyfishafar séu stöðugt að bæta öryggisferla sína með því að koma auga á 

hættur, safna og greina gögn ásamt því að stöðugt meta áhættur og stjórna þeim (ICAO, 

2016).  

Öryggisáætlun ríkja inniheldur fjögur atriði sem þarf að tryggja til þess að innleiða eða 

viðhalda öryggisáætlun ríkisins. Það er öryggisstefna og markmið ríkis, áhættustjórnun 

öryggis, öryggistrygging og miðlun og vitund (Skybrary, 2020b). Farið verður nánar í þessi 

atriði í eftirfarandi undirköflum. 

Stefna og markmið  

Í fyrsta hluta öryggisáætlunar þarf að skilgreina hvernig ríki mun stjórna öryggi í öllu 

flugkerfinu sem það er ábyrgt fyrir. Það inniheldur kröfur, skyldur, hlutverk og starfsemi 

flugmályfirvalda í viðkomandi ríki. Öryggisstefna og markmið ríkisins ættu að vera skjalfest 

og sett fram á skýran hátt þannig að viðmið og væntingar ríkisins séu skiljanlegar fyrir 

flugmálayfirvöld annarra ríkja (ICAO, 2018). Setja þarf fram löggjafaramma og regluverk 

til þess að tryggja að farið sé eftir alþjóðlegum og innlendum stöðlum og skilgreina hvernig 
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flugmálayfirvöld munu hafa umsjón með stjórnun öryggis. Öryggis staðlar eru síðan 

endurskoðaðir reglulega til að tryggja að þeir séu enn viðeigandi fyrir ríkið. Koma þarf fram 

hvernig rannsókn flugslysa er háttað og hvernig leyfishafar eigi að takast á við atvikum og 

öryggisfrávikum. Einnig að stefna sé til staðar til þess að flugmálayfirvöld getir tekist á við 

alvarleg atvik og frávik frá reglugerðum (Skybrary, 2020b). 

Áhættustjórnun öryggis 

Ríki þurfa að geta borið kennsl á mögulegar hættur innan flugstarfseminnar. Ríki eiga einnig 

að setja aukinn þunga í að greina orsakir slysa eða atvika ásamt því að beita fyrirbyggjandi 

aðgerðum til að koma í veg fyrir slys eða alvarleg atvik (ICAO, 2018). Að auki þurfa ríki að 

stjórna því hvernig leyfishafar muni stjórna öryggi, þetta felur í sér kröfu á leyfishafa að búa 

yfir og viðahalda öryggisstjórnunarkerfi. Kröfur og sértækar starfsreglur þurfa að vera 

endurskoðaðar reglulega til þess að tryggja gildi þeirra á viðeigandi leyfishafa. 

Flugmálayfirvöld þurfa að skilgreina viðeigandi stig öryggis fyrir leyfishafa. Því þarf síðan 

að fylgja eftir og mæla með frammistöðu mælingum og frammistöðu markmiðum. Einnig 

þarf að endurskoða öryggisstig leyfishafa reglulega (Skybrary, 2020b). 

Öryggistrygging 

Eftir að ríki hefur skilgreint viðunnandi stig öryggis og þarf að fylgja því eftir og tryggja að 

öryggisaðgerðir ríkisins séu virkar og skili árangri í átt að settum markmiðum. Tryggja þarf 

að aðgerðir ríkisins til að koma auga á hættur séu skilvirkar og sýni fram á að öryggisferlið 

virki þannig að þau stefna að öryggismarkmiðum sem sett hafa verið (ICAO, 2018). Til þess 

að tryggja þetta eru nýttar eftirlitsaðferðir á borð við úttektir og skoðanir á leyfishöfum sem 

eru þannig hannaðar að þær eigi að birta ljósi á starfsemi og frammistöðu leyfishafans 

(Skybrary, 2020b). Við þessa eftirlitsstarfsemi verða til gögn sem þarf síðan að greina til 

þess að fullvissa yfirvöld um stöðu mála. Eftirlit, gagnasöfnun, greining og samnýting gagna 

verður til þess að hægt er að meta hvort leyfishafi sé að starf í samræmi við reglugerðir. Þetta 

veitir yfirvöldum sannprófun á því hvort að kerfið virki sem skildi og skili tilætluðum 

árangri. Ríki geta safna gögnum úr mismunandi áttum. Gögnin koma frá eldri úttektum og 

skoðunum auk þess að hægt er að nýta gögn annarra flugmálayfirvalda frá framkvæmdum 

hlaðskoðunum sem eru framkvæmdar. Út frá þessu er hægt að draga upp ályktun um stöðu 

mála og veitir grundvöll fyrir vel upplýsta ákvarðanatöku varðandi næstu skref (ICAO, 

2018). Þetta gerir það að verkum að hægt er að forgangsraða skoðunum og úttektum þannig 

að hægt sé að nýta auðlindir á markvissari hátt þannig að þau atriði sem kalla hvað mest á 

umbætur séu undir smásjá (Skybrary, 2020b).  

Miðlun og vitund 

Til þess að bæta öryggisframmistöðu ríkis er mikilvægt að öryggismenning sé til staðar og 

frambærileg. Aðgerðir sem tengjast stjórnun öryggis hafa tilhneigingu til þess að skila meiri 

árangri þegar viðhaldið er jákvæðari öryggismenningu. Því þarf að vera til staðar stuðningur 

frá stjórnendum til þess að dreifa boðaskapnum þannig að upplifunin sé þannig að það sé 

sameiginleg ábyrgð allra viðkomandi aðila að stuðla að öryggismarkmiðum (ICAO, 2018).  

Því þarf að vera til stuðningur í formi þjálfunar, upplýsingagjafar og samtala á milli bæði 

flugmálayfirvalda og leyfishafa. Þessi stuðningur þarf að vera til staðar bæði innan 

flugmálayfirvalda og einnig útávið. Þar að segja flugmálayfirvöld þurfa að tryggja að þau 

hafi hæft fólk í starfi og veiti því stuðning til þess að geta framkvæmd sína vinnu á sem 

bestan mögulegan máta. Það er gert með þjálfun á starfsfólki og fræðslu til þess að styðja 
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við jákvæða þróun á öryggismenningu innan stofnunarinnar. Hins vegar þurfa 

flugmálayfirvöld einnig að veita þjálfun, miðla upplýsingum, auka vitund og fræðslu á 

öryggistengdum málefnum til sinna leyfishöfum. Þetta eflir leyfishafa og gerir þeim frekar 

kleift að stuðla að aukinni öryggisframmistöðu í sinni starfsemi (Skybrary, 2020b).  

Til þess að stuðla að aukinni öryggismenningu á þessum vettvangi er mikil vægt að stuðla 

að miklum og opnum samskiptum milli aðila hvort sem það sé innávið eða útávið hjá 

flugmálayfirvöldum. Því getur hér verið sóknarfæri að mynda og þróa öflugar 

samskiptaleiðir á milli yfirvalda og leyfishafa sem styrkir samband þeirra og auðveldar 

miðlun upplýsinga sem styður að auknu öryggi (ICAO, 2018). Þrátt fyrir að innleiðing og 

áframhaldandi þróun á öryggisstjórnunarkerfis hjá leyfishöfum sé grundvallaratriði í 

öryggisáætlun eru einnig víðtækari verkefni sem ríkjum geta verið úthlutað. En þetta getur 

verið stjórnun og þróun á samskiptum við aðrar stofnanir sem deila ábyrgð á öryggi í 

flugrekstri (Skybrary, 2020b).    

3.3.1 Flugöryggisáætlun Íslands 

Í flugöryggisáætlun Íslands er þessari forskrift fylgt eftir. Þar eru sett fram afmörkuð 

verkefni sem varða stefnu og markmið landsins í öryggiskröfum, áhættustjórnun öryggis, 

öryggistryggingu og miðlun þekkingar og þjálfunar. Út frá áætluninni eru síðan framkvæmd 

verkefni sem stuðla að auknu flugöryggi. Markmið áætlunarinnar er að ná viðunandi stigi 

öryggis í öllum þáttum samgöngukerfisins er varðar flug (Samgöngustofa, 2019).  Rammi 

Flugöryggisáætlunar Íslands eftir forskrift ICAO er eftirfarandi: 

• Stefna og markmið landsins 

o Öryggis staðlar og viðmið  

o Fyrirsvar og ábyrgð  

o Rannsóknir flugslysa og alvarlegra flugatvika 

o Þvingunarúrræði er varðar eftirfylgni 

• Áhættustjórnun öryggis 

o Öryggiskröfur er varða slík kerfi (SMS) hjá veitendum þjónustu í flugi 

o Samþykki á viðunandi öryggisstigi fyrir veitendur þjónustu í flugi 

• Öryggistrygging 

o Eftirlit 

o Söfnun gagna um atvik, greiningar og miðlunar þeirra 

o Umfang og tíðni eftirlits stýrist af áhættumati byggðu á gögnum 

• Miðlun og vitund  

o Miðla þekkingu og þjálfa starfsfólk innávið 

o Miðla þekkingu og þjálfa starfsfólk út á við 

Nánar er farið í framkvæmd öryggistryggingu hjá Samgöngustofu í kafla sem fer yfir 

núverandi stöðu Samgöngustofu. 
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3.4 Hefðbundið eftirlit 

Hefðbundið eftirlit eða regluvarið eftirlit byggir (e. compliance based oversight) á þeim 

forsendum að leyfishafar starfi í fullu samræmi við reglugerðir varðandi viðeigandi 

öryggiskröfur og að þannig sé fullnægjandi öryggisstigi náð. Eftirlit er þá skipulagt þannig 

að það fari fram endurtekið á ákveðnum tímabilum til þess að tryggja að þessum kröfum sé 

fylgt eftir óháð frammistöðu leyfishafans (Grizzle, Warren og Seiden, 2016). Þessi aðferð 

hefur sannað gildi sitt frá því að flugeftirlit hófst og hefur átt stóran þátt í því að viðhalda 

því öryggisstigi sem nú er í flugheiminum (EASA, 2014). Eftirlit með leyfishöfum hefur 

þannig farið fram með gátlistum og spurningarlistum. Annaðhvort er leyfishafi innan 

samræmis við regluverkið eða ekki, það er enginn millivegur (Duša og Mikan, 2013). Þessi 

aðferð gefur ekki mat á einstaka áhættur eða mat á frammistöðu leyfishafans (ICAO, 2013b). 

Þegar notaðir eru gátlistar við úttektir og skoðanir þurfa þeir að vera eins ítarlegir og hægt 

er. Einnig þarf hann að tryggja að tiltekið ferli sé virkt og skili ásættanlegri niðurstöðu, ekki 

að það sé aðeins til staðar til þess að samræmast reglugerð (European Cockpit Association, 

2013). 

Alþjóðaflugmálastofnunin lýsir eftirliti sem aðgerðum ríkisvaldsins til þess að staðfesta að 

leyfishafar uppfylli kröfur og starfsemin samræmist reglugerðum. Þetta er tryggt með því að 

halda úti úttektum og skoðunum á leyfishöfum (ICAO, 2016). Eins og hvernig hefðbundnu 

eftirliti er háttað þá geta gallar bitnað á árangri þess. Reglubundið eftirlit er fremur 

hefðbundin leið til þess að tryggja fyrir fram ákveðna öryggisstaðla hjá leyfishöfum. En eftir 

því sem að starfsemi þeirra stækkar og flækjustigið eykst nær reglubundið eftirlit ekki að 

halda í við þá þróun og skilar minni árangri eftir því sem tíminn líður. Helstu veikleikar 

eftirlitsaðila eru takmarkaðar fjárheimildir sem skilar sér í takmörkuðu umfangi og mannauði 

(European Cockpit Association, 2013). Gæði eftirlits hefur sannarlega áhrif og gögn styðja 

þá fullyrðingu. Breytingar sem hafa orðið á öryggismálum í gegnum tíðina hafa haft jákvæð 

áhrif á öryggisvitund um allan heim sem hefur skilað sér í færri slysum (Broderick og Loos, 

2002). Samkvæmt Phil Griffiths er hefðbundið eftirlit ekki að hámarka þá möguleika sem 

eru fyrir hendi í dag í eftirlitsstarfsemi þar sem að nálgunin er takmörkuð (2005).  

Flugmálastjórn Bandaríkjanna (e. Federal Aviation Administration, FAA) benti á það 2006 

að til þess að bæta eftirlit væri þörf á aukinni þekkingu, gögnum og reynslu (Hansen o.fl., 

2006).  Það er ljóst að þau gögn sem fást frá reglubundnu eftirliti eru nauðsynlegar upp á 

áframhaldandi þróun á eftirliti þar sem gögnin eru inntak fyrir áhættubundið eftirlit og 

áhættusnið (EASA, 2016). Að því sögðu þá geta þau gögn oft verið takmörkuð og flókin. 

Erfitt getur verið að túlka þær niðurstöður, eins og áður sagði geta tiltekin atriði verið í 

samræmi við reglugerðir en það segir þó ekkert um nýtingu eða heilbrigði atriðisins. Einnig 

sýna gögnin aðeins þá þætti sem eftirlitsmaður tók eftir við tiltekið eftirlit eða leit í raun fram 

hjá (Hansen o.fl., 2006). Gian Andrea Bandieri hópstjóri hjá EASA hefur bent á það að 

regluvarið eftirlit eitt og sér geti ekki haldið áfram að auka öryggi í flugmálum þar sem að 

umhverfi öryggismála hefur þroskast (Pierobon, 2014). Fullkomið reglubundið eftirlit sem 

er ekki auðlindaskert getur aðeins tryggt að leyfishafi samræmist reglugerð, það getur aldrei 

tryggt öryggi (European Cockpit Association, 2013).  
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3.5 Öryggisstjórnunarkerfi 

Öryggisstjórnunarkerfi (e. Safety management system, SMS) miðar að stöðugum framförum 

á heildarstigi öryggis með því að mæla árangur, greina ferli og verða ómissandi hluti af 

stjórnunarháttum stofnunarinnar og fyrirtækjamenningu (Müller o.fl., 2014).  

Sú hugmynd að hefðbundnar eftirlits aðgerðir séu ekki nægilegar til þess að stuðla að 

áframhaldandi framförum í öryggismálum gerði það að verkum að ICAO kynnti til sögunar 

umgjörð öryggisstjórnunarkerfis. Það felur í sér ferli þar sem krafist er þess að leyfishafar 

safni gögnum um áhættu, flokki áhættu í samræmi við rekstur og beiti viðeigandi 

mótvægisaðgerðum til þess að draga úr eða koma í veg fyrir áhættu (Pierobon, 2014). 

Öryggisstjórnunarkerfi  er í raun aðferð gæðastjórnunar til þess að stjórna áhættu. Það veitir 

einnig skipulagsramma til þess að stuðla að jákvæðri öryggismenningu. Markmið ferlisins 

er að beita skipulögðum stjórnunaraðferðum til þess að stjórna áhættu í rekstri. Árangursríkt 

öryggisstjórnunarkerfi verður að taka mið af skipulagi leyfishafa.  Samkvæmt kröfum ICAO 

skulu flugmálayfirvöld skilda leyfishafa til þess að þróa og viðhalda öryggisstjórnunarkerfi 

sem eru fær um að bera kennsl á hættur, safna gögnum og greina þau ásamt því að vera 

stöðugt að endurmeta áhættur (ICAO, 2018). 

Nokkrar skilgreiningar eru á hugtakinu öryggisstjórnunarkerfi. IACO skilgreinir hugtakið á 

eftirfarandi hátt: „kerfisbundin nálgun á stjórnun öryggis, ásamt nauðsynlegu 

stjórnskipulagi, ábyrgð, stefnu og verklagi“ (ICAO, 2018). En heilstæðari skil á hugtakinu 

er einnig lýst sem „Öflugt áhættustjórnunarkerfi byggt á meginreglum gæðastjórnunar sem 

sniðið er að rekstraráhættu viðkomandi og beitt er í umhverfi þar sem öryggismenning er við 

líði“ (Stolzer o.fl., 2015). Hægt er að líta á öryggisstjórnunarkerfi sem viðskiptalega nálgun 

til þess að stjórna öryggi þar sem hún er kerfisbundin, skýr og yfirgripsmikið ferli til þess að 

stjórna öryggi. Kjarnorkuiðnaðurinn og annar iðnaður hefur stuðst við 

öryggisstjórnunarkerfi til þess að koma auga á áhættur og draga úr þeim eða koma í veg fyrir 

þær í mörg ár. Eins og með öll stjórnunarkefi veitir öryggisstjórnunarkefi ramma fyrir 

markmið, skipulagningu og frammistöðu. Öryggisstjórnunarkefið þarf að vera þvert á alla 

starfsemi þannig að það verði partur af fyrirtækjamenningu, þannig að starfsfólk þekki ekki 

annað en að vinna í samræmi við það (SMICG, 2016)  

Til þess að stjórna öryggi þarf að vera hægt að stjórna áhættu, þar að segja að koma í veg 

fyrir alvarleg atvik eða draga úr áhrifum þess (SMICG, 2016) þessu er lýst nánar í kaflanum 

um áhættustjórnun. Öryggisstjórnunarkerfi er hægt að setja fram á einfalda vegu í þremur 

skrefum þar sem vinna felst í því að vera ávallt með augun opin fyrir atriðum sem gætu betur 

farið í rekstri. Þegar borið hefur verið kennsl á þær hættur eða atriði sem betur mættu fara 

þarf að þróa aðgerðir til þess að draga úr þeirri áhættu. Seinasta skrefið er síðan að fylgja 

eftir þeim aðgerðum sem farið hefur verið farið í til þess að draga úr áhættu til þess að tryggja 

að brugðist hafi verið rétt við atvikinu. Mikilvægt er fyrir leyfishafa að sníða 

öryggisstjórnunarkefið að sinni starfsemi (SMICG, 2015). 

Að bera kennsl á hættu er lykilatriðið til þess að stuðla að auknu öryggi starfseminnar. Hætta 

getur verið margskonar en getur haft alvarlegar afleiðingar ef þær eru ekki þekktar og 

brugðist rétt við þeim. Til þess að greina hættur er mikilvægt að þróa auðvelt ferli sem stuðlar 

að því að borið sé kennsl á þær og að ferlið vinni í hringrás til þess að koma auga á nýjar 

áhættur snemma. Ferlið verður að innihalda skref þar sem farið er yfir tilkynnt atvik. Þá þarf 

að halda úti skrá sem heldur utan um tilkynnt atvik. Hér er mikilvægt að starfsfólk sé þannig 
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þjálfað og hvatt til þess að tilkynna öll atvik, þrátt fyrir að þau líti út fyrir að vera smávægileg 

(SMICG, 2015).  

Á Íslandi er leyfishöfum nú skylt að halda úti öryggisstjórnunarkerfi  og í flugiðnaðinum er 

öryggi lykilþáttur í starfsemi þess. Vert er að nefna kosti öryggisstjórnunarkerfis. Þar ber 

helst að nefna: 

• Möguleikinn á að geta stjórnað mögulegri áhættu. 

• Skýr og skilgreind leið til þess að tryggja öryggi. 

• Þáttaka starfsfólk í því að tryggja öryggi. 

• Jákvæð öryggismenning. 

• Aukin skilvirkni reksturs. 

• Aukið jákvætt orðspor útávið. 

Innleiðing öryggisstjórnunarkerfis stuðlar að áframhaldandi þróun í stjórnun öryggis í 

flugiðnaðinum. Í sambandi við flugsöguna var öryggi fyrst aðeins byggt á einsstöku áhættu 

mati. Síðar var öryggi tryggt með því að tryggja samræmingu starfseminnar við reglugerð. 

Öryggisstjórnunarkerfi byggir á þessum báðum atriðum auk þess að nýta tæknina til þess að 

auka upplýsingaöflun og greiningu upplýsinga. Þetta skilar sér í betri og skilvirkari 

ákvörðunartöku (SMICG, 2016).  

3.6 Hlaðskoðanir 

Hlaðskoðun (e. ramp inspection) eða öryggisskoðun erlendra flugvéla (e. safety assessment 

of foreign aircraft, SAFA) er hluti af öryggiskerfi Evrópusambandsins og skal vera 

framkvæmt af þeim löndum sem tilheyra sambandinu ásamt öðrum þjóðum sem eru einnig 

þátttakendur í verkefninu. Skoðunin skal vera framkvæmd á samræmdan og staðlaðan hátt 

(EASA, 2012). Hlaðskoðanir voru fyrst kynntar af samtökum um Evrópskt almannaflug (e. 

European Civil Aviation Conference, ECAC) árið 1996 en var  þó ekki krafa á 

flugmálayfirvöld fyrr en árið 2004 eftir ef þessar skoðanir voru settar í reglugerð. Nú í dag 

er Hlaðskoðunar verkefnið á borði EASA sem heldur einnig úti gagnagrunni fyrir 

niðurstöður og greiningar úr þeim skoðunum. Verkefnið hefur teygt sig út fyrir Evrópu og 

eru nú þjóðir úr 6 heimsálfum þátttakendur í verkefninu (EASA, 2021c). Það má segja að 

undanfari hlaðskoðana hafi verið þegar Bandarísk flugmálayfirvöld hafi ákveðið að fylgjast 

í auknu máli með erlendum flugvélum innan Bandaríkjanna eftir nokkur flugslys erlendra 

flugfélaga (Stolzer o.fl., 2015). Á þremur árum var gögnum safnað og leiddu þau í ljós að 

níu ríki af 30 stóðust ekki kröfur IACO (Broderick og Loos, 2002). Þessar niðurstöður sýndu 

það að öryggi flugfarþega var ekki nægilegt miðað við þær kröfur sem settar hefðu verið 

fram. Árið 1994 voru þessi gögn síðan gerð opinber sem leiddu til þess að framkvæmd 

hlaðskoðana á erlendum flugvélum væri ferli sem myndi hafa jákvæð áhrif á flugöryggi 

innanlands (Stolzer o.fl., 2015).  

Í dag eru þetta 49 þjóðir sem taka þátt í þessum skoðunum, þar á meðal Ísland og er verkefnið 

kallað Hlaðskoðunaráætlun Evrópusambandsins (e. EU Ramp Inspection Programme). Þetta 

gerir flugmálayfirvöldum kleift að hafa eftirlit með erlendum rekstraraðilum í sínum ríkjum 

og hvort þeir samræmist öryggiskröfum sem gerðar eru til þeirra ásamt þess að fá 

upplýsingar um sína leyfishafa frá öðrum flugmálayfirvöldum.  
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Skoðanirnar skiptast í tvo flokka, annars vegar SAFA hlaðskoðanir eða SACA hlaðskoðanir. 

SACA skoðanir (e. Safety assessment of Community Aircraft) eru skoðanir sem 

framkvæmdar eru af ríkjum sem eru meðlimir í Evrópusambandinu á leyfishafa frá öðru ríki 

sem einnig er meðlimur í Evrópusambandinu. Regluverkið sem þar er farið eftir er regluverk 

Evrópusambandsins sem getur verið strangara en regluverk IACO. SAFA skoðanir eru þá 

allar aðrar hlaðskoðanir sem framkvæmdar eru af meðlimum í prógramminu. Þar að segja 

þjóðir utan Evrópusambandsins en þó þátttakendur í verkefninu. Fyrir þær skoðanir er miðast 

við regluverk IACO (EASA, 2021b). Hlutverk EASA í verkefninu er meðal annars að halda 

utan um gagnagrunninn sem er bakbein verkefnisins sem viðeigandi aðilar hafa aðgang að. 

EASA þróar, viðheldur og uppfærir gagnagrunninn auk þess að greina niðurstöður 

hlaðskoðana og líta til þeirra þátta sem snerta öryggismál. Út frá þessum greiningum eru 

gefnar út skýrslur sem draga upp mynd af stöðu öryggismála hjá þeim þjóðum sem eru 

þátttakendur í verkefninu (EASA, 2021c). 

Þær þjóðir sem eru í verkefninu skuldbinda sig til þess að framkvæma fyrir fram ákveðin 

fjölda af skoðunum. Ásamt því þarf að tryggja hæfni eftirlitsmanna sem standa að 

skoðununum, mæta á sérstaka fundi tileinkaða verkefninu, taka þátt í að deila sínum 

upplýsingum með öðrum eftirlitsmönnum og innleiða gæðastjórnun fyrir hlaðsskoðanir 

(EASA, 2021b). Kostirnir við það að halda úti þessum hlaðskoðunum er að flugmálayfirvöld 

geta fengið upplýsingar varðandi þá flugrekendur sem þeir hafa veitt leyfi fyrir frá öðrum 

flugmálayfirvöldum með því að nýta gagnagrunninn sem þau hafa aðgang að (EASA, 2012). 

Það getur hjálpað eftirlitsmönnum við að skipuleggja sínar úttektir og skoðanir og lagt 

áherslu á þau atriði sem sett hafa verið útá. Einnig er þetta ákveðin trygging fyrir 

flugmálayfirvöld hvort að þeirra úttektir og skoðanir séu að skila réttu mati á aðstæður eða 

ekki (EASA, 2021b). Þessar niðurstöður og gögn er hægt að nýta í frammistöðu- og 

áhættumat á leyfishafa og veitir áhættusniði leyfishafa stuðning (EASA, 2016)  

3.7 Frammistöðumat 

Þar sem að flugiðnaðurinn er svo fjölbreytilegur telur EASA að regluvarið eftirlit sé ekki 

nægilegt til þess að viðhalda áframhaldandi öryggisstigi á meðan flugumferð heldur áfram 

að aukast (Duša og Mikan, 2013). Því þarf að leita annarra leiða til þess að viðhalda öryggi 

í iðnaðinum. Frammistöðumat eða árangursbundið eftirlit er svar eftirlitsaðila við aukinni 

stærð og margbreytileika í flugumhverfinu. Eftirlitsaðilar þurftu að finna leið til þess að 

einblína fremur á þau svæði þar sem auknar líkur eru á að öryggisstig sé ekki nægilegt. 

Frammistöðumat krefst þess að það sé til staðar virkt öryggisstjórnunarkerfi hjá leyfishöfum, 

þar sem sú aðferð er viðurkennd leið til þess að stjórna áhættu (Pierobon, 2014). 

Frammistöðumat er ferli sem byggir á því að mæla frammistöðu leyfishafans í þeim 

aðgerðum sem við koma öryggismálum. Svo sem áhættustýring, mótvægisaðgerðir og 

öryggismenningu. Sjónarmiðið er að leyfishafinn mæti settum og mælanlegum 

öryggismarkmiðum í stað þess að eftirlit sé með hefðbundnum hætti eins og lýst hefur verið. 

Þessi aðferð getur verið mikilvægt verkfæri við að mæta vaxandi flugumferð (European 

Cockpit Association, 2015). Hefðbundið eftirlit og frammistöðumat er alls ekki ólíkt þegar 

kemur að því hvaða atriði eru skoðuð heldur er nálgunin önnur. Að því sögðu er þá verið að 

líta frekar til þess hvernig hlutirnir eru framkvæmdir í stað þess að líta til einstaka atriði og 

tryggja samræmi þeirra. Gerður er greinamunur á þeim atriðum sem ekki eru í samræmi við 

reglugerðir, þar að segja hvert frávik er metið eftir alvarleika. Einnig er verið að fara frá því 



22 

að nýta gögn í stað dagsetning til þess að skipuleggja skoðanir og úttektir. Vegna þess er 

nauðsynlegt að eftirlitsaðilar nýti reynslu, dómgreind og sérþekkingu sína á sviðinu til þess 

að vera tilbúið að grípa inn í ef þess er þörf (Grizzle o.fl., 2016).  

Þó að frammistöðumat geti bætt öryggi hafa komið upp vandamál við innleiðingu þess eða 

eftirlit með því og það valdið hættu. Fjármálageirinn, olíu- og kjarnorkuiðnaðurinn hafa sýnt 

fram á mögulegar afleiðingar þess ef hlutirnir fara úrskeiðis. Helsta hættan er þegar litið er 

á ferlið sem möguleg leið til þess að spara kostnað eða búist sé við einhverskonar 

sjálfstjórnun iðnaðarins (European Cockpit Association, 2015).  

Því þarf að stíga rólega við innleiðingu þar sem nýttar eru stöðugar lykkjur sem veita 

endurgjöf á framgöngu verkefnisins. Frammistöðumat er viðbót við hefðbundið eftirlit og er 

ekki til þess gert að skipta því út. Líta á frammistöðumat sem aukið öryggi við eftirlit á 

leyfishöfum (European Cockpit Association, 2015). Þar sem mikilvæg gögn liggja hjá 

leyfishöfum er nauðsynlegt að yfirvaldið og leyfishafinn vinni saman og að ákveðinn 

sveigjanleiki sé fyrir hendi hjá yfirvaldinu. Ein af þeim leiðum til þess að auðvelda þessa 

samnýtingu gagna er að vera með nafnlausar atvikaskráningar og styður það líka við jákvæða 

öryggismenningu hjá leyfishöfum (Grizzle o.fl., 2016). 

EASA lýsir hugtakinu „frammistöðu“ sem hugmynd til þess að mæla heilsu kerfis við 

athugun til þess að meta heildar frammistöðu. Til þess að meta frammistöðu er stuðst við 

frammistöðuvísar sem gerðir eru til þess að meta ástand. Frammistöðusvísar geta hjálpað til 

með að greina áhættuþætti innan kerfis, mælt öryggisáhættu og komið með vísbendingar um 

hvernig auknar eftirlitsaðgerðir geti komið í veg fyrir áhættu. Að því sögðu getur 

frammistöðumat auðkennt þau svæði sem bera aukna áhættu, stuðlað að áhættumati og 

mótvægisáætlunum. Þar mætast hugtökin áhættumat og frammistöðumat (EASA, 2016). 

Frammistöðuumhverfi bætir gæði eftirlits, í stað þess að setja leyfishöfum forskrifaðar reglur 

eru þeim sett markmið sem stuðla að ákveðinni útkomu. Frammistaða leyfishafa er síðan 

mæld út frá því hvernig ferli hans í öryggismálum virka og hafa áhrif við að bæta öryggi 

starfseminnar. (EASA, 2014)  

Frammistöðumat er einnig mat yfirvalda til þess að meta hversu vel leyfishafar vinna í 

samræmi við reglugerðir. Frammistöðumat veitir eftirlitsaðilum sveigjanleika til þess að 

aðlaga eftirlit sitt að eðli starfsemi leyfishafans, Þar að segja hvernig frammistaða þeirra er 

miðað við flugreglugerðir, leyfishafi getur starfað í samræmi við reglugerðir án þess þó 

frammistaða þess endurspegli það ekki endilega (ICAO, 2013b). Með þessum breytingum í 

hugmyndafræði á eftirliti verða eftirlitsaðilar einnig að tileinka sér breytingarnar. Áður fyrr 

hefði eftirlitsaðilinn spurt leyfishafann „ert þú að fylgja reglum?“ en með þessum 

breytingum ætti hann frekar að spyrja „hversu vel er öryggisstjórnunarkerfið þitt að stjórna 

áhættu í rekstrinum?“ (Simmons, 2013)  

 Markmiðið með frammistöðumati er að hvetja til stöðugs samræmis. Með því að vera 

stöðugt í samræmi við reglugerðir gerir það að verkum að traust myndast á milli eftirlitsaðila 

og leyfishafa sem veitir rými fyrir umbun þegar kemur að eftirliti. Þannig fæst ákveðin 

trygging fyrir yfirvaldið sem hefur séð að leyfishafinn er fær um að tryggja stöðugt samræmi 

við reglugerðir (ICAO, 2013b). 
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3.7.1 Vísar 

Frammistöðuumhverfi (e. Performance-based enviroment) setur fram skýr markmið þar sem 

vísar eru nýttir til þess að meta árangur flugreglugerða. Þessir vísar eru kallaðir 

frammistöðuvísar eða öryggis árangursvísar (e. Safety performance indicators). 

Frammistöðuvísar gefa mat á aðstæður eins og þær eru, mælir stefnu, veitir endurgjöf og 

kemur auga á þau svæði kerfisins sem þörf er á að bæta. Frammistöðuvísar nýtast þannig að 

hægt er að einblína á veikleika kerfisins sem þarf að bæta til þess að ná fram settum 

markmiðum (EASA, 2014).  

Vísir er framsetning á mælanlegum þætti raunveruleikans. Frammistöðuvísar eru yfirleitt 

tengdir fyrir fram settum markmiðum og þar sem þeir veita endurgjöf á ákveðinni stöðu í 

kerfi er því hægt að meta hvort að staða sé innan marka eða ekki, sé að batna eða versna 

(Bellamy og Sol, 2012). Frammistöðuvísar geta gefið til kynna hvar og hvenær skal grípa til 

aðgerða (Hale, 2009). Helsta áskorunin við að nýta vísa til ákvarðanatöku er að þróa 

áreiðanlega og stöðuga vísa til þess að mæla frammistöðu á sem áhrifaríkastan hátt (Sultana, 

Andersen og Haugen, 2019). Mat á vísum verður til út frá safni gagna og greiningu þeirra. Í 

þessu samhengi er hægt að nefna að gögn geta verið fengin frá atvikaskýrslum, skoðunum, 

frammistöðueftirliti og almennu eftirliti (EASA, 2014).  

Tilgangurinn með vísum er að meta hversu nálægt leyfishafar eru að ná fyrir fram settum 

markmiðum og þannig metið frammistöðu þeirra. Þróa þarf vísa þannig að þeir endurspegli 

starfsemi hvers leyfishafa. Algengir vísar í þessu samhengi geta verið fjöldi atvika, skýrslna, 

öryggisfunda, öryggisúttekta og hvort að öryggistilkynningum sé lokað á tilsettum tíma 

(SMICG, 2015).   

3.8 Áhættubundið eftirlit 

Nú til dags hafa gögn aukið vægi sitt í ákvarðanatöku og stjórnun á áhættu almennt séð í 

hvers konar rekstri, þessi þróun er nú komið inn í flugumhverfið. Þá er hér sérstaklega átt 

við með hvernig flugmálayfirvöld hátta eftirliti með leyfishöfum. ICAO setti fram viðauka 

19 og er þar krafist að flugmálayfirvöld beiti sér fyrir auknu eftirliti þar sem þess er þörf eins 

og áður hefur verið nefnt. Þrátt fyrir það er samt sem áður ekki til almennt leiðbeiningar efni 

sem tryggir auðvelda innleiðingu á þessum kröfum  (EASA, 2016). EASA lýsir 

áhættubundnu eftirliti sem leið til þess að framkvæma eftirlit þar sem skipulag þess er knúið 

áfram af áhættumati annarsvegar og frammistöðumati hins vegar, framkvæmdin beinist að 

stjórnun áhættu í rekstri leyfishafans auk þess að tryggja að hann uppfylli þær kröfur sem til 

hans er gert (Bandieri, 2019; EASA, 2016).  

Í sinni auðveldustu mynd er áhættubundið eftirlit ferli til þess að einblína á þau atriði sem 

skipta hvað mestu máli. Þau atriðið sem skipta hvað mestu máli eru þá sennilega þau atriði 

sem talin eru geta valdið hvað mestri hættu (Griffiths, 2005). Til þess að geta framkvæmt 

áhættubundið eftirlit þarf að vera hægt að greina hættur sem fólgnar eru í rekstri leyfishafa, 

þegar það hefur verið gert þarf síðan að meta líkur og alvarleika þeirra atriða sem skoða á 

(EASA, 2016). Til þess er hægt að nýta þær aðgerðir sem lýst hefur verið í kaflanum um 

áhættustjórnun.  
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Áhættubundið eftirlit skapar grundvöll til þess að koma augu á veikleika og styrkleika 

leyfishafa. Þannig geta eftirlitsaðilar einblínt sér enn frekar að þeim leyfishöfum þar sem 

rekstur þeirra er talinn áhættumeiri en rekstur annarra sambærilegra leyfishafa og þurfa á 

auknu eftirliti að halda til þess að standast þær kröfur sem gerðar eru til þeirra (ICAO, 

2013b). Til þess að hægt sé að nýta áhættubundið eftirlit eru tvær forsendur sem verða að 

vera til staðar. Reglubundið eftirlit þarf að vera til staðar sem tryggir að leyfishafar starfi í 

samræmi við reglugerðir og kröfur. Einnig þarf að vera til staðar geta hjá eftirlitsaðila til 

þess að framkvæma aukið eftirlit. Áhættubundið eftirlit getur bætt öryggi en hætta er á því 

að það geti haft neikvæðar afleiðingar ef það er illa útfært. Það á ekki að líta á þetta sem leið 

til þess að skera niður kostnað. Innleiðing þess getur jafnvel kallað á að aukið fjármagn sé 

nauðsynlegt til þess að uppfylla eftirlitskröfur (European Cockpit Association, 2013).   

Með því að halda úti stöðugra eftirlit þar sem gögn eru uppfærð eftir því sem þau berast 

öðlast eftirlitsaðilinn reynslu og þekkingu á hverjum leyfishafa fyrir sig. Að auki verður til 

tækifæri til þess að bera saman leyfishafa og koma augu hvort einhver fylgni sé með 

ákveðnum atriðum sem koma illa út. Samanburður á leyfishöfum er mikilvægur að því leiti 

að það veitir eftirlitsaðilum skýrari mynd hvernig einstaka leyfishafi kemur út miðað við 

aðra sem þeir hafa yfirumsjón með eða hvort þörf sé að fara í átak á einstaka atriðum hjá 

þeim öllum. Átak á einstaka atriðum í rekstri leyfishafa þarf þó ekki að kalla á ítrekaðar 

skoðanir, ef vandamál er þess eðlis getur aukin fræðsla og kynning á efninu verið nóg. 

Samanburðurinn getur líka sýnt fram á hvaða leyfishafi er í hvað mestri þörf á auknu eftirliti 

og er þannig hægt að auka auðlindir frá eftirlitsaðila til hans sérstaklega. Þetta hefur bein 

áhrif á skipulag eftirlits (ICAO, 2013b).  

Vel útfærð og stöðluð nálgun á áhættubundið eftirlit getur gagnast eftirlitsaðilum til þess að 

meta áhættu í starfseminni ásamt því að eftirlit verður stöðugra í stað einstakra 

eftirlitsaðgerða. Stöðugt eftirlit með leyfishöfum er viðbót við reglubundið eftirlit (ICAO, 

2013b). Þrír megin hvatar eru á bakvið þörfina á að innleiða áhættubundið eftirlit. Það eru 

markmið framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins, hagnýting auðlinda og stjórnun 

öryggis. Þessir þrír hvatar koma með þrjú mismunandi sjónarmið en koma allar með góðar 

ástæður fyrir innleiðingu áhættubundins eftirlits (EASA, 2016).  

3.8.1 Markmið framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins 

Í skýrslu sem unnin var af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sem ber heitið Flugstefna 

2050 (e. Flightpath 2050) sem gefin var út 2011 eru sett fram markmið allt til ársins 2050. 

Þar er nefnt að eitt að markmiðunum sé að draga úr hlutfalli flugslysa fyrir farþegaflug í 

minna en eitt slys fyrir hver tíu milljón flug. Þetta þýðir að helminga þarf þá slysatíðni sem 

hefur verið á undanförnum árum (European Union, 2011). Þrátt fyrir að flugslysatíðni hafi 

haldið áfram að lækka hefur þó dregið verulega úr áframhaldandi lækkun hennar frá árinu 

2004. Á sama tíma heldur flugumferð að aukast verulega og gera nýjustu spár fyrir 

áframhaldandi aukningu í farþegaflugi um rúmlega fjögur prósent árlega næstu árin (ICAO, 

2017a). Til þess að stuðla áfram að fækkun flugslysa miðað við hlutfall aukinnar 

flugumferðar verður því að grípa til aðgerða. Áhættubundið eftirlit er eitt af verkfærum sem 

hægt væri að nýta til þess að stuðla að áframhaldandi hlutfallslegri fækkun flugslysa (EASA, 

2016) 
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3.8.2 Hagnýting auðlinda 

Ákveðin hagræðingin getur verið fólgin í því að innleiða áhættubundið eftirlit þar sem 

möguleiki er á að nýta tíma og mannaafla skilvirkara en áður. Það næst fram með því að 

stjórna umfangi eftirlitsferða og úttekta (EASA, 2016). Þannig yrði farið í aukið eftirlit með 

þeim leyfishöfum sem taldir eru áhættumeiri og síðan er hægt að slaka á þeim leyfishöfum 

þar sem starfsemi þeirra felur í sér lægri áhættu. Þetta er metið út frá áhættumati hvers og 

eins leyfishafa (ICAO, 2013b). Það sama gildir um frammistöðumat leyfishafa, árangur 

þeirra getur haft áhrif á tíðni eftirlits. Þetta þýðir þó ekki að draga eigi úr mannafla 

skoðunaraðila sérstaklega þar sem spár gera ráð fyrir aukningu á flugumferð næstu árin 

(ICAO, 2017a). Ekki er hægt að setja samnefnara á milli betra eftirlits og minna eftirlits. 

Framkvæmd áhættugreiningar og frammistöðumats munu einnig krefjast mikillar vinnu en 

nýting þeirra getur skilað aukið skilvirkni (ICAO, 2017b). Með vaxandi flugumferð mun 

hefðbundið eftirlit einnig aukast samhliða því. En með því að nýta sér áhættubundið eftirlit 

myndi skilvirkni þess draga úr þeirri aukningu sem myndi verða á hefðbundnu eftirliti. 

Einnig er möguleiki á að það myndi stuðla að fækkun flugslysa í hlutfalli við vaxandi 

flugumferð (EASA, 2016).  

3.8.3 Stjórnun öryggis 

Fyrir yfirvaldið veitir áhættubundið eftirlit aðferð til þess að greina og mæla áhættu ásamt 

því að geta beitt mótvægisaðgerðum þar sem þess er krafist skjótt. Þannig getur yfirvaldið 

beint athygli sinni frekar að þeim leyfishöfum sem þurfa á auknu eftirliti að halda og þannig 

náð fram skilvirkni í rekstri og umfangi úttekta og skoðana (EASA, 2016). Með því að útbúa 

áhættusnið fyrir hvern rekstraraðila með tilliti til frammistöðu, áhættumats og einkenni 

rekstrarumhverfi leyfishafa, eykur eftirlitsaðilinn vitneskju sýna á leyfishöfum sem getur 

auðveldað undirbúning úttekta og skilvirkni eftirlits (ICAO, 2017b). Með auknum skilningi 

á áhættu í flugtengdri starfsemi gerir það eftirlitsaðilum auðveldara að sjá heildarmynd 

öryggis ásamt því að geta greint á milli leyfishafa hversu áhættusöm starfsemi þeirra er. Við 

skipulag á áhættubundnu eftirliti eru meðal annars nýtt árangursmat og virkni stjórnkerfis 

leyfishafa (EASA, 2016). Eftir því sem hægt er að greina á milli frammistöðu leyfishafa 

getur áhættubundið eftirlit stuðlað sem hvata kerfi fyrir leyfishafa. Ákveðin umbun getur 

verið fólgin í því að eftirlitsaðilar framkvæmi færri úttektir og skoðanir ef leyfishafinn er 

talinn standa sig vel. Sá tími sem vanalega hefði verið nýtt í þær úttektir og skoðanir væri 

nú nýttur til þess að hjálpa þeim rekstraraðilum sem taldir eru standa sig verr, sem myndi 

skila sér í auknu öryggi þegar heildarmyndin er skoðuð (ICAO, 2017b). 

3.8.4 Tengsl áhættubundins eftirlits við önnur ferli 

Sú þróun sem öryggisstjórnunarkerfi hafa haft hjá leyfishöfum gefur góð fyrirheit um að 

áhættustjórnun og frammistöðumat geti aukið öryggi í flugi. Þessi þróun hefur hvatt 

leyfishafa til þess að beita úrræðum til þess að draga úr þeirri áhættu sem greind hefur verið 

í rekstri. Með áhættubundnu eftirliti gerir það flugmálayfirvöldum kleift að nýta 

hugmyndafræðina sem hefur verið innleidd hjá leyfishöfum með öryggisstjórnunarkerfi yfir 

á hærra plan. Flugmálayfirvöld geta með þeim grundvelli nýtt áhættu- og frammistöðumat á 

sína leyfishafa til þess að tryggja öryggi með því að virkja auðlindir sýnar þar sem mesta 

þörfin er á þeim (ICAO, 2017b).  



26 

Áhættubundið eftirlit og samræmi við reglugerð 

Áhættubundið eftirlit er ekki komið til þess að taka við af reglubundnu eftirliti heldur bæta 

það. Eftirlit með samræmingu leyfishafa við reglugerð verður áfram kjarninn í starfsemi 

flugmálayfirvalda þótt að það aðlagist áhættumati og frammistöðu leyfishafa. Það er eðlilegt 

að hægt sé að slaka á eftirliti og úttektum hjá þeim leyfishöfum sem hafa verið í góðu 

samræmi við reglugerðir undanfarin misseri og öfugt (ICAO, 2017b).     

Áhættubundið eftirlit og frammistöðumat 

Hugmyndin á bakvið frammistöðumat er að mæla heilsu reksturs leyfishafans og hver afköst 

hans eru í öryggismálum. Frammistöðuvísar geta hjálpað til með að skína ljósi á hættur, mælt 

öryggi og mótvægisaðgerðir. Þannig geta niðurstöður frammistöðumats nýst sem gögn við 

áhættumat á leyfishafanum. Þar mætast frammistöðumat og áhættubundið eftirlit(EASA, 

2016). 

Áhættubundið eftirlit og öryggisáætlanir 

Áður en að áhættubundið eftirlit er innleitt er þörf á að áætlun ríkisins um öryggi sé til staðar 

og virkt. Áhættubundið eftirlit er knúið áfram af miklum magni af gögnum sem safnað er 

saman. Þessi mikla söfnun á gögnum verður að mynda upplýsingar sem hægt er að miðla og 

greina. Greiningin verður síðan partur af áhættustjórnun og skipulagningu eftirlits. Ef fara á 

að veita sveigjanleika í eftirliti á leyfishafa verður að vera til staðar öflugir skipulagsferlar 

sem taka á þeim málum (ICAO, 2017b).  

Áhættubundið eftirlit og öryggisstjórnunarkerfi 

Við innleiðingu á áhættubundnu eftirliti er algjör forsenda að leyfishafar séu búnir að 

innleiða öryggisstjórnunarkerfi. Þetta krefst þess að leyfishafar hafi til staðar þroskað og 

virkt öryggisstjórnunarkefi og einnig að eftirlitsaðilar geti metið virkni og áhrif kerfisins hjá 

leyfishöfum ásamt því að geta skoðað virkni ferla við áhættustýringu (ICAO, 2017b). 

Öryggisstjórnunarkerfi og áhættubundið eftirlit eiga margt sameiginlegt en bæði ferlin 

snúast að því að koma augu á þau atriði sem betur má fara, bregðast við þeim og fylgja því 

eftir (SMICG, 2015). Áhættubundið eftirlit veitir einnig ramma fyrir viðræður á milli 

eftirlitsaðila og leyfishafa. Þessar viðræður gagnast báðum aðilum þar sem að eftirlitsaðilinn 

fær aukna þekkingu á öryggisstigi leyfishafans og leyfishafinn fær einnig aukna þekkingu á 

áhættu í gegnum eftirlitsaðilann. Þannig myndast sameiginleg sýn á þá frammistöðu sem er 

vænleg til þess að bera árangur (ICAO, 2017b).   

3.8.5 Áhættusnið 

Áhættusnið eða snið hefur verið nefnt áður en hér er hugtakinu gerð skil. Eðli málsins 

samkvæmt er að útbúið er snið fyrir hvern leyfishafi út frá eðli starfsemi hans. Fyrsta skrefið 

við að innleiða áhættubundið eftirlit er að útbúa áhættusnið fyrir hvern leyfishafa. Að 

skilgreina áhættusnið fyrir leyfishafa er margþætt og byggir á mati  áhættuvísa sem hafi verið 

ákvarðaðir. Dæmi um áhættuvísa getur verið þjálfunarmál, reynsla í faginu, starfsmannvelta 

og samsetning flota. Því til hliðsjónar er litið til almennra gagna sem eftirlitsaðilinn hefur 

um starfsemina, stærð, umfang og flækjustig starfseminnar ásamt því að meta áhættu þessa 

atriða sem er ávallt þungamiðja matsins (EASA, 2016).  

Við skipulagningu eftirlits sem byggir á áhættumati þarf að taka inn í myndina áhættusnið 

hvers leyfishafa. Þetta byggir mikið á mati þeirra sérfræðinga sem koma að 
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eftirlitsstarfseminnar. Algeng mynd áhættusniðs er tafla sem inniheldur þau atriði sem stuðla 

að hættu í tengslum við starfsemi leyfishafans. Hverju atriði er síðan gefin einkunn og vægi 

eftir atvikum, byggt á mati sérfræðinga. Þegar taka þarf ákvarðanir er því um betra að hafa 

teymi sérfræðinga til þess að fá víðari sjón á tiltekin atriði. Ásamt því að gefa leyfishafa 

heildar einkunn er hægt að rýna frekar í tiltekin atriði og bera saman milli leyfishafa (EASA, 

2016). 

Dæmi um áhættusnið sett upp í töflu má sjá hér að neðan. Þar sem settir eru fram áhættuvísar 

sem litið er til, sem yrðu ákveðnir út frá mati sérfræðinga. Einnig yrði að meta vægi hvers 

vísis. Eftirfarandi tafla sýnir mögulegt sýnishorn á áhættumati byggt á gögnum frá 

Samgöngustofu en sýnir þó ekki raunverulega uppsetningu þess og er aðeins sett fram hér til 

útskýringar.  

Tafla 5: Mögulegt sýnishorn á áhættusniði sett fram í töfluformi (Gunnar Geir Gunnarsson, 2017) 

Vægi Áhættuvísir Leyfishafi 1 Leyfishafi 2 

2 Fjöldi loftfara 3 2 

3 Eðli starfseminnar 2 3 

2 Starfsmannavelta 5 2 

3 Reynsla leyfishafa 5 2 

 Heildar einkunn: 3,7 2,3 

 

Með því að rýna í þessa dæmi töflu sjáum við að leyfishafi 1 stundar áhættusamari rekstur 

en leyfishafi 2 en kemur þó betur út í áhættumati vegna aukinnar reynslu og lítillar 

starfsmannaveltu. Leyfishafi 2 er ábyrgur fyrir fleiri loftförum og hefur minni reynslu og 

meiri starfsmannaveltu en leyfishafi 1. Út frá þessu dæmi má draga þá ályktun að aukið 

aðhald sé nauðsynlegt af hálfu eftirlitsaðila á starfsemi leyfishafa 2. Þessu ferli er frekar lýst 

í kafla um stöðu Samgöngustofu ásamt útskýringu á einkunnarskala.  

Einnig eru dæmi um að áhættusnið séu sett fram myndrænt í súluriti. En dæmi um það má 

sjá við framkvæmd Írlands á áhættubundnu eftirlit (EASA, 2016). Eftirfarandi mynd er 

aðeins dæmi um framsetningu og er byggð á mynd frá EASA. Frekari skil á framkvæmd 

Írlands og útskýringar á einkunnarskala eru gerðar í kafla um tilfelli Írlands. 
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Mynd 4: Dæmi um myndræna framsetningu áhættusniðs (EASA, 2016) 

Út frá þessari myndrænu framsetningu áhættusniðs má sjá að þrátt fyrir að aukin áhætta sé 

fólgin í rekstri leyfishafa A þá ættu eftirlitsaðilar fremur að einblína sér að leyfishafa B þar 

sem hann kemur verr út úr mati á samræmingu við reglugerðir og frammistaða hans er verri 

en hjá leyfishafa A. Ekki er alltaf hægt að meta áherslur eftirlitsaðgerða út frá áhættunni 

einni og sér (EASA, 2016).  

Þess má einnig geta að uppsetning þessara tveggja dæma um áhættusnið er ekki sambærileg. 

Fyrra áhættusniðið er aðeins að líta til þeirrar áhættu sem fólgin er í starfsemi leyfishafa. 

Þannig má segja að þau gildi sem fáist þar samræmist við bláu súluna, innri áhætta í 

myndrænu framsetningu áhættusniðs. Athuga verður þó að einkunnarskalarnir eru andstæðir 

á milli tilfella. 

Að því sögðu þá hefur snið leyfishafans bein áhrif á framkvæmd skoðana og úttekta, þar að 

segja aukinn þungi eftirlits er nýttur í þau atriði sem talið er þörf á að bæta. Eftir því sem ný 

gögn berast er þörf á að uppfæra matið og verður að vera ákveðinn rammi á því til þess að 

því sé fylgt eftir. Það er mikilvægt að viðhalda áhættusniðinu til þess að það veiti sem bestu 

mynd á stöðu leyfishafans. Þess vegna þarf áhættusniðið að vera lifandi og móttækilegt eftir 

því sem breytingar verða á starfsemi leyfishafans (ICAO, 2018).  

Starfsemi leyfishafa er ekki alltaf sambærileg og að því sögðu eru alltaf einhverjir leyfishafar 

þar sem starfsemi þeirri felur í sér meiri áhættu en hjá öðrum leyfishafa. Hægt er að bera 

saman tvo rekstraraðila sem stunda báðir þyrlurekstur. Annar aðilinn stundar útsýnisflug, 

útsýnisflug er yfirleitt bundið við góð veðurskilyrði og birtu. Starfsemi hins rekstraraðilans 

getur verið leitar- og björgunarflug. Við leitar- og björgunarflug má búast við slæmu veðri 

og flugum að næturlagi. Að þessu sögðu má sjá að töluvert meiri áhætta fylgir rekstri þess 

sem stundar leitar- og björgunarflug fremur en sá sem stundar útsýnisflug. Það hefur bein 

áhrif á snið leyfishafans.  
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3.9 Skipulag áhættubundins eftirlits 

Hér lítum við til skipulags áhættubundins eftirlits frá almennu sjónarhorni Griffiths og síðan 

frá sérhæfðu sjónarhorni ICAO og skoðum mögulegt ferli fyrir skipulagningu eftirlits á 

leyfishöfum í flugrekstri. 

3.9.1 Almennt 

Áhættubundið eftirlit felst í því að beina sjónum sínum að helstu áhættuþáttum. Flækjustig 

starfseminnar getur verið ein helsta áskorunin þegar kemur að skipulagi eftirlits. Því er 

nauðsyn að ákvarða forgangsröðun eftirlits. Sú forgangsröðun þarf því að vera stutt með 

sönnungargögnum í stað huglægs mats (Griffiths, 2005). Griffiths hefur sett fram þau atriði 

sem þarf að líta til þegar þróa á öflugt áhættubundið eftirlitsferli: 

• Útbúa áætlun um öll möguleg viðfangsefni eftirlitsins. 

• Fá eins mikið inntak og mögulegt er um þau viðfangsefni. 

• Ákvarða viðunnandi öryggisstig. 

• Ákvarða minnstu mögulegu tíðni eftirlits. 

• Meta þá færni og dýpt sem þörf er á. 

• Sameina þessa þætti í öflugt ferli til þess að ákvarða forgangsröðun eftirlits. 

3.9.2 Áhættubundið eftirlit í flugstarfsemi 

Áhættubundið eftirlit felst í því að framkvæma eftirlit þar sem skipulagning þess byggir á 

samsetningu á áhættumati og frammistöðu leyfishafans. Framkvæmd eftirlitsins þarf að 

einblína á frammistöðu með því að meta áhættustýringu leyfishafans ásamt því að tryggja 

samræmi hans við reglugerð (Skybrary, 2019b). Því er áskorun yfirvaldsins að aðlaga eftirlit 

og yfirsjón sína þannig að litið sé til þeirrar hættu sem fylgir rekstri leyfishafans og hvernig 

tekið er á þeirri hættu. Til þess þarf að vera grundvöllur fyrir samskipti milli leyfishafa og 

yfirvalds þar sem farið er yfir hættur og frammistöðu auk þess að einblína á áframhaldandi 

framfarir í öryggismálum. Ef fara á að hanna skipulag eftirlits eftir aðferðarfræði 

áhættubundins eftirlits þarf að líta til gagna (ICAO, 2017b). Eftirfarandi ferli sýnir hvernig 

skipulag áhættubundins eftirlits er hægt að hátta.    
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Mynd 5: Ferli sem sýnir mögulegt skipulag áhættubundins eftirlits (ICAO, 2017b) 

  

3.9.3 Öryggisupplýsingar 

Við skipulagningu eftirlits þarf að lýta til þeirra upplýsinga sem til eru sem varða öryggi. 

Reglugerðarkröfur gera það að verkum að eftirliti er haldið út til þess að tryggja að 

leyfishafar starfi í samræmi við reglugerðir, út frá því berast mikilvægar upplýsingar sem 

þarf að nýta við skipulagningu eftirlits.  Gera þarf áhættugreiningu út frá þeim gögnum sem 

til eru eins og niðurstöður úr fyrri skoðunum og úttektum ásamt tilmælum út frá niðurstöðum 

hlaðskoðana, atvikaskýrslna og öðrum gögnum sem berast stofnuninni (ICAO, 2017b).  

3.9.4 Upplýsingar um leyfishafa 

Gera þarf greiningu til þess að meta stærð, umfang og flækjustig reksturs leyfishafans. 

Upplýsingar fyrir þá greiningu fást út frá áhættusniði leyfishafans. Mikilvægt er að taka tillit 

til áhættusniðs leyfishafa þegar eftirlit er skipulagt. Niðurstöður úr skoðunum og úttektum 

ásamt virku samtali milli leyfishafa og yfirvalds gerir það að verkum að hægt er að meta 

frammistöðu hans og samræmi við reglugerðir. Þær upplýsingar eru að auki nýttar til þess 

að viðhalda áhættusniði leyfishafans (ICAO, 2017b). 
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4 Núverandi staða Samgöngustofu 

Í þessum kafla verður núverandi stöðu Samgöngustofu lýst, þá verður farið í skipulag 

eftirlits, grundvöllinn fyrir áhættubundnu eftirliti og hvernig því er háttað í flugrekstrardeild 

stofnunarinnar. Að lokum verður farið yfir sérstöðu Íslenskra flugmálayfirvalda. 

4.1 Eftirlit með flugöryggi 

Hér er farið nánar í þá þætti sem tengjast öryggistryggingu úr flugöryggisáætlun Íslands. 

Heilmildir fyrir eftirfarandi efni er unnið út frá skjölum Samgöngustofu og viðtölum við 

starfsfólk stofnunarinnar.  

Almennt 

Það er rétt að rýna frekar í þennan málaflokk í öryggisáætluninni þar sem það tengist beint 

viðfangsefni verkefnisins. Samgöngustofa hefur vel skilgreinda ferla þegar kemur að 

verklagsreglum varðandi öryggi í flugi. Ferlarnir eru einkum byggðir á kröfum frá ICAO og 

EASA sem eru formlega innleiddar í íslenskan rétt með reglugerðum frá Evrópusambandinu 

í gegnum samningin um evrópska efnahagssvæðið.  

Skipulag eftirlits 

Eftirlit með öryggi er byggt á leyfisveitingunni sem Samgöngustofa gefur út þar sem staðfest 

er að kröfur séu uppfylltar varðandi verklag ásamt úttektum og skoðunum til að staðfesta að 

verklagi og reglugerðarkröfum sé fylgt. Þannig eru formlegar úttektir nýttar til þess að hafa 

eftirlit með starfsemi leyfishafa til þess að viðeigandi kröfur séu uppfylltar þegar starfsemi 

er komin í gang. Eftirlit á leyfishöfum eru vanalega framkvæmt samkvæmt árlegu 

eftirlitsskipulagi sem skilgreint er á eftirlitsáætlunum. Einnig er um að ræða afmarkaðar 

skoðanir á tilteknum ferlum eða búnaði, t.d. afmörkuðum þáttum í þjálfun, athugun á búnaði 

loftfara eða eftirlitsflugi í loftfari eða flughermi.  

Eftirlitsáætlanir gera úttektum frekari skil þar sem fram kemur hvaða kröfur eiga við, umfang 

úttektar, svæði, rekstraraðilar eða deildir. Úttektir eru framkvæmdar af sérþjálfuðum 

úttektarmönnum eftir eðli úttektarinnar. Viðkomandi leyfishafi fær síðan niðurstöðu 

úttektarinnar í formi úttektarskýrslu þar sem frávik eru einnig tilgreind og leyfishafi þarf 

sjálfur að skilgreina úrbótatillögur og koma þeim í framkvæmd.  

Til að stuðla að því að eftirlit Samgöngustofu sé með réttum hætti eru gerðar innri úttektir 

og þá eru mikið um ytri úttektir á stofnuninni einkum frá EASA en einnig ICAO, ESB og 

stjórnvöldum í Bandaríkjunum hvað varðar flugvernd. 
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Grundvöllur áhættubundins eftirlits 

Samgöngustofa aflar sér gagna um flugöryggi með margvíslegum leiðum. Auk 

úttektarskýrslna felast mikilvæg gögn í skýrslum um flugatvik hvort sem þær séu lögbundnar 

eða lagðar fram af frjálsum vilja. Atvikaskýrslur eru síðan lagðar inn í sameiginlegan 

evrópskan gagnagrunn ECCAIRS. Þannig miðlar Samgöngustofa gögnum sínum með 

öðrum flugmálayfirvöldum. Ásamt atvikaskýrslum eru nýtt gögn úr úttektum og skoðunum, 

gögn úr öryggisstjórnunarkerfum leyfishafa, hlaðskoðunum og önnur gögn. Stofnunin metur 

alvarleika og tíðni atvika sem koma upp, safnar þeim saman og greinir og metur hvort 

einhver fylgni sé á milli atvika.. Upplýsingarnar eru einnig nýttar til þess að meta 

frammistöðu leyfishafa í gegnum frammistöðuvísa . 

Þessi gögn eru síðan enn fremur nýtt og niðurstöður greiningar nýttar þegar kemur að 

áhættubundnu eftirliti. Aðgerðir byggðar á slíkri greiningu geta komið fram í auknum 

skoðunum eða úttektum með áherslu tiltekna þætti í starfsemi. Þannig eru möguleikar að 

greina styrkleika og veikleika innan starfsemi tiltekins leyfishafa eða sameiginlega þætti 

milli fleiri leyfishafa í áþekkri starfsemi og nýtt það við skipulag sértækra skoðana og 

úttekta. Auk gagna er stuðst við sérþekkingu innan stofnunarinnar til þess að bera kennsl á 

mögulega hvar helst er þörf á úrbótum í starfsemi leyfishafans. 

Þessar aðgerðir lýsa því hvernig stofnunin getur beitt sér í til að betri árangur náist í eftirliti 

með flugöryggismálum. Þannig er horfið frá grunnhugsun um að taka út allar viðeigandi 

kröfur á tilteknu tímabili yfir í að beina sjónum frekar að veikleikum á meðan unnt er að 

slaka á eftirliti með þáttum sem betur ganga.  

Framangreindar aðgerðir hafa verið í mótun á undanförnum árum en verklag hefur ekki verið 

fest í sessi að öllu leyti og möguleiki er á að nýta tiltæk gögn betur en gert er heilt yfir 

stofnunina. Þá ber að geta þess að ekki er til staðar skipulagt ferli fyrir þetta í öllum deildum 

Samgöngustofu.  En með áframhaldandi þróun í þessum málum munu allar deildir tileinka 

sér þessar aðferðir.  

4.2 Nánar um forsendur áhættubundins eftirlits 

Við gerð úttektaráætlana hjá Samgöngustofu er tekið mið af helstu tiltæku gögnum um 

flugöryggi sem Samgöngustofa vinnur með. Mikilvægur hluti af þessum gögnum eru 

niðurstöður eftirlits og mat á frammistöðu helstu stjórnunarkerfa eins og við á fyrir starfsemi 

hvers fyrirtækis. Önnur gögn sem lögð eru til grundvallar við gerð úttektaráætlana eru að 

svo stöddu skilgreind þannig:  

• Atvikagreining: Megin niðurstöður og leitni varðandi fyrirtækið og/eða sambærileg 

fyrirtæki sem finna má með greiningum á atvikum í ECAAIRS 

gagnagrunninum. Einnig aðrar niðurstöður um greiningu sem taldar eru skipta máli 

miðað við starfsumhverfi íslenskra starfsleyfishafa.   

• Niðurstöður varðandi hlaðskoðanir á viðkomandi flugrekanda. 
• Önnur gögn sem við kunna að eiga.  

Í þessu felst almennt mat viðkomandi deildar/tengiliðs á stöðu mála miðað við kröfur fyrir 

tiltekna heimild.  
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Heildarmat á gögnum leiðir svo til niðurstöðu um áherslur í eftirliti á tiltekið fyrirtæki, 

starfsleyfi eða almennar áherslur. Einnig getur verið um að ræða aðrar niðurstöður er varða 

beint eftirlit, til dæmis kynning, fræðsla eða aðrar aðgerðir sem taldar eru skila þeim árangri 

sem sóst er eftir. Hér má sjá hvernig samsetning gagna er háttað við undirbúning eftirlits. 

 

Mynd 6: Samsetning þeirra gagna sem Samgöngustofa lítur til við eftirlitsaðgerðir  

Eftirlit byggt á:
-Samræmi við reglugerðir
-Frammistöðu leyfishafa

-Atriði sem betur mættu fara 

Almennar upplýsingar varðandi eftirlit:
-Ósammræmi við reglugerð

-Áhættusnið leyfishafa

Frammistaða stjórnunarkerfa:
-Samræmi við reglugerð

-Öryggisstjórnunarkerfi leyfishafa

Atvika greining:
-Atvik frá leyfishöfum

-Þjóðarmál

Önnur gögn:
-EPAS gögn

-Hlaðsskoðanir
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4.3 Áhættumat í flugrekstrardeild:  

Hér verður farið yfir hvernig flugrekstrardeild Samgöngustofu framkvæmir áhættumat og 

hvernig þeir nýta gögn til þess að mynda áhættusnið fyrir leyfishafa í töfluformi. 

4.3.1 Áhættu og frammistöðuvísar 

Árið 2017 var farið í innleiðingu áhættu- og frammistöðumats hjá flugrekstrardeild. Byrjað 

var að skilgreina áhættu- og frammistöðuvísa. Hver vísir hefur síðan ákveðna vigt eftir 

mikilvægi þeirra. Á eftirfarandi mynd má sjá þá vísa sem litið er til við eftirlitsaðgerðir og 

vægi þeirra. Hér er bæði gefið mat á áhættu tengda rekstri leyfishafans og frammistöðu í 

öryggismálum. 

 

Mynd 7:  Áhættu- og frammistöðuvísar flugrekstrardeildar Samgöngustofu (Gunnar Geir Gunnarsson, 2017) 

Stuðst er við spurningarlista sem eiga við um fyrirtæki sem stunda flugrekstur og hafa þar 

með bæði að minnsta kostir flugrekstrarleyfi og Part-M viðhaldsleyfi. Mat eftirlitsmanna hjá 

flugrekstrardeild byggir á mælikvarða frá EASA. Einkunn er gefin á skalanum 1-5 í 

heiltölum, hér er um að ræða mat og “tilfinningu” eftirlitsmans. Einkunnin 3 merkir að 

leyfishafi er í samræmi við reglugerðir. Einkunn 4-5 þýðir að leyfishafi fer frammúr kröfum 

reglugerðarinnar. Einkunnir undir 3 kalla á aðgerðir þar sem leyfishafi er ekki að uppfylla 

reglugerðir. Reglubundið eftirlit er skipulagt árlega en ef áhættumat bendir á að reglugerðir 

séu ekki uppfylltar er gripið til aðgerða með auknu eftirliti, viðræðum eða fræðslu fyrir 

leyfishafa. Niðurstöðurnar eru ekki nákvæm niðurstaða en gefa vísbendingar um áherslur og 

er hægt að nýta til samanburðar milli fyrirtækja að einhverju leiti.  
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4.3.2 Áhættusnið 

Einkunnir eru færðar inn í töflu í hugbúnaði sem nefnist Soteria. Soteria heldur utan um 

einkunnir fyrir hvern lið þar sem hver liður hefur sitt vægi og skilar síðan niðurstöðum fyrir 

hvern flugrekstraraðila. Þetta mat er áhættusnið leyfishafa og er lifandi, þar að segja þegar 

að það koma upp ný tilfelli eða nýjar upplýsingar um stöðu leyfishafa er matið endurskoðað. 

Þetta hefur getur haft áhrif á einkunnir tiltekna liða og Soteria reiknar þá sjálfvirkt út nýtt 

gildi. Dæmi um þessi tilfelli geta verið skráð frávik, tilvik eða niðurstöður úr úttektum eða 

eftirliti. Eftirfarandi mynd er einnig birt í viðauka. 

 

Mynd 8: Soteria hugbúnaður sem heldur úti áhættusniði fyrir flugrekstrardeild (Gunnar Geir Gunnarsson, 2017) 

4.4 Sérstaða flugmálayfirvalda á Íslandi 

Það er ákveðin sérstaða sem fylgir starfsemi flugmálayfirvalda á Íslandi. Það er smæð 

landsins og hversu fámenn við erum. Á hinn bóginn hefur íslensk flugstarfsemi verið 

umtalsverð bæði í flugrekstri og flugleiðsögu. Nálægð iðnaðarins við yfirvaldið mikil vegna 

fámennisins. Eftirlitsaðilar eru því oftar en ekki vel tengdir starfseminni sem á sér stað og 

geta án allra gagna gert sér grein fyrir stöðu hvers leyfishafa fyrir sig. Kosturinn við þetta er 

sá að auðveldara getur verið fyrir eftirlitsaðila að grípa inn í ef talið er þörf án þess þó að 

það sé byggt á löngu formlegu ferli. Fámenni þjóðarinnar skilar sér í fámennum hópi sem 

starfar á þessum vettvangi og oftar en ekki eru starfsmenn Samgöngustofu og þá sérstaklega 

eftirlitsaðilar tengdir að einhverju leiti leyfishöfum, hvort sem þeir eru fyrrum starfsmenn 

eða þekkja til á einhvern hátt. Boðleiðir geta þá verið styttri en tíðkast annarsstaðar sem getur 

skilað sér í sneggri viðbrögðum. Ókosturinn við lágan fjölda leyfishafa er að það getur verið 

vandkvæðum bundið að bera saman starfsemi leyfishafa. Einnig er vert að nefna að möguleg 

tenging eftirlitsmanna við einstaka leyfishafa getur gert það að verkum að gæta þarf 

sérstaklega vel að því að starfsmenn séu ekki vanhæfir í tilteknum málum.  

Þessi kafli lýsir stuttlega þeim aðgerðum sem er beitt við áhættubundið eftirlit og 

frammistöðumat leyfishafa. Næst verður litið til annarra flugmálayfirvalda og framgöngu 

þeirra í þessum málum. 
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5 Aðferðir annarra flugmálayfirvalda 

við frammistöðu- og áhættumat 

Í viðauka 19 sem gefinn var út af ICAO er sú krafa að ríki skulu innleiða skjalfest 

eftirlitsferli, með því að skilgreina og skipuleggja skoðanir, úttektir og aðrar eftirlitsaðferðir 

á stöðugan hátt til þess að tryggja að leyfishafar mæti ávallt þeim kröfum sem til hans er 

ætlast (ICAO, 2016). Það kemur þó ekki fram hvernig eftirliti skal háttað eða skipulagt, 

krafan er einungis að innleiða ferli sem uppfyllir þessi skilyrði. Í þessum kafla verður þremur 

tilfellum lýst sem lýsir vegferð þriggja flugmálayfirvalda að uppfylla þessa kröfu. Farið 

verður yfir framkvæmd áhættubundins eftirlits og eða frammistöðumats eins og við á út frá 

þeim gögnum sem fundust um innleiðingu og nýtingu þeirra. Tilfellin lýsa stöðu 

flugmálayfirvalda í Kanada, Finnlandi og Írlandi. Þess bera þó að geta að tilfellin lýsa ekki 

endilega núveranda stöðu þar sem gögnin eru misgömul.  

5.1 Flugmályfirvöld í Kanada 

Flugmálayfirvöld í Kanada (TCCA) hófu þróun á áhættubundnu eftirliti árið 2007 með það 

að markmiðið að útbúa ferli sem myndi staðla vísa við eftirlit á leyfishöfum. Auk þess þurfti 

að taka inn í myndina stærð og flækjustig hvers rekstraraðila. Tilgangurinn var að geta 

skipulagt tíðni eftirlitsskoðana með því að nýta áhættumat (ICAO, 2013b). Venjulega myndi 

eftirlit vera framkvæmt á fyrir fram ákveðnum tímabilum þar sem notaðar eru hefðbundnar 

eftirlitsaðferðir, þær aðferðir greina þó ekki einstaka áhættur eða frammistöðu leyfishafa sem 

er eitt af lykiláherslum sem fram kom í viðauka 19 (ICAO, 2013b, 2016)  

TCCA höfðu áður nýtt áhættuvísa sem gefnir voru út af ríkinu til þess að stjórna skipulagi á 

eftirliti. Þrátt fyrir að gefið hafið verið út hvaða áhættuvísa skyldi nota til þess að skipuleggja 

og standa að eftirliti og skoðunum var ekki skilgreint hvernig gögnum yrði safnað til þess að 

meta þá eða hversu áhrifarík niðurstaða þeirra yrði fyrir mat á áhættu í rekstri. Á þessum 

tíma var skipulag stofnunarinnar þannig að það voru tvær höfuðstöðvar og yfirráðasvæðinu 

skipt í fimm skilgreind svæði. Svæðisskipting gerði það að verkum að vægi áhættuvísa var 

mismunandi og túlkun þeirra byggði frekar á svæðisbundni skynjun á áhættu frekar en 

ákveðinni samræmingu á áhættuvísum á landsvísu þar af leiðandi var farið í þessa 

þróunarvinnu 2007 (ICAO, 2013b). 

5.1.1 Ferlið – Áhættubundið eftirlit 

Út frá þessu þróunarferli kom út ferli fyrir áhættubundið eftirlit. Ferlið felur í sér að útbúa 

áhættusnið sem hægt væri að setja upp fyrir hvern leyfishafa. Sniðið nýtir sér fyrir fram 

skilgreinda vísa og metur áhrif þeirra með tilliti til öryggis. Áhættusniðið gefur síðan 

hverjum leyfishafa einkunn reiknaða út frá áhættumati. Áhættuvísarnir eru myndaðir út frá 

eftirfarandi gögnum: 

 

• Áhættumati út frá gögnum. 

• Niðurstöður úr fyrri skoðunum og úttektum. 

• Hvort að leyfishafinn hafi innleitt öryggisstjórnunarkerfi. 

• Atvikaskráningum og innra skýrslukerfi leyfishafa. 
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Vigt vísa fæst síðan frá mati af rekstri hvers leyfishafa. Mismunandi atriði geta verið metin 

út frá hvaða leyfi leyfishafinn hefur heimild fyrir, þar að segja eðli starfseminnar. 

Eftirfarandi skref koma frá flugmálayfirvöldum í Kanada og lýsir því hvernig þeir leggja 

upp áhættubundið eftirlit (ICAO, 2013b). 

5.1.2 Skref 1 – ákvarða vísa 

Skref 1 felur í sér að ferli til að ákvarða hvaða vísar gefa rétta mynd af áhættu hjá 

rekstraraðila. Skilgreindir eru áhættuþættir sem taldir eru gefa árangursríkar vísbendingar 

um áhættu í rekstri, þeir eru eftirfarandi: 

• Erfiðleikar með starfsfólk 

• Stjórnunarhættir 

• Gæðatrygging 

• Breytingar á umfangi eða aðstöðu 

• Breytingar á samningum við byrgja eða þjónustuaðila 

• Velta starfsmanna 

• Breytingar á lykilstarfsmönnum 

• Öryggistilvik 

• Reglugerðartilvik  

• Árstíðarbundin eða sérhæfð starfsemi 

Til þess að meta þessa áhættuþætti eru nýttar spurningar, 77 í heildina. Spurningarnar eru 

þannig uppsettar að hægt er að svara þeim með orðunum já eða nei. Svarið já eykur 

áhættgildi en svarið nei dregur úr því. Dæmi um spurningar eru eftirfarandi: 

• Er rekstraraðilinn að skipta oft á milli þjónustuaðila? 

• Er leyfishafi að nýta aukinn fjölda verktaka? 

• Er breyting á samningum við þjónustuaðila að hafa neikvæð áhrif á starfsemina? 

Hver áhættuþáttur hefur síðan ákveðið vægi, þar sem þau atriði sem hafa aukin áhrif á öryggi 

vigta meira en aðrir þættir í útreikningum. Með því að vigta hvern þátt mismunandi er hægt 

að tryggja að áhættusniðið einblíni á aðalatriði sem varða öryggi. Þar að segja þau atriði sem 

talin eru líklegri til þess að valda alvarlegri afleiðingum. Inntak gagna kemur inn á þremur 

stöðum og verður að virða þá sérstaklega. Fyrst er að útbúa grunninn, því þarf eftirlitsmaður 

að fá svör við öllum 77 spurningunum. Seinna skrefið er að uppfæra gögn eftir því sem þau 

berast, þá gæti þurft að endurmeta svör við tilteknum spurningum. Þetta skref styður það að 

hægt er að hafa eftirlit á milli skipulagðara eftirlitskoðana. Síðasta inntak gagna er við 

skipulagðar eftirlitsskoðanir. Þetta skref virkar einnig sem trygging á að fyrri gögn séu rétt 

metin og styður við gerð eftirlitsáætlana sem unnar eru út frá áhættumati (ICAO, 2013b).   

Áhættumatið er ekki hannað til þess að segja til um hvort leyfishafinn sé að starfa í samræmi 

við reglugerð eða ekki, eða hvort að starfsemi sé öruggt eða ekki. Heldur gefur það út 

tölugildi sem gefur hugmynd um ástand á starfsemi leyfishafa sem mögulega getur verið í 

ósamræmi við reglugerðir eða falið í aukna áhættu. Þetta mat getur síðan hjálpað við að 

skipuleggja tíðni eftirlitsskoðanir miðað við auðlindir. Einnig getur það hjálpað við að 

ákvarða hvenær ætti að fara í auka eftirlitsskoðanir eða þegar gögn vantar (ICAO, 2013b). 
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5.1.3 Skref 2 – greinamunur á starfsemi leyfishafa 

Skref 2 í ferlinu er að huga að öðrum þáttum sem stuðla að auknu öryggi. Hér er gerður 

greinarmunur á milli leyfishafa og umfangi starfseminnar. Áhættusnið leyfishafa myndast 

síðan út eftirfarandi atriðum: 

• Hversu mörgum leyfum rekstraraðilinn stendur að 

• Fjöldi starfsmanna og starfsstaða 

• Fjöldi flugvéla og flugvélagerða 

• Eðli starfseminnar, til dæmis sérhæfð viðgerðarstöð, innanlandsflug eða utanlands 

flug 

Athuga verður að þessi atriði eiga við þá leyfishafa sem standa að flugrekstri. Atriðin geta 

verið önnur eftir eðli starfseminnar. 

5.1.4 Skref 3 - áhættumat 

Þriðja skrefið í ferlinu er að nýta áhættusniðið við skipulag á áhættubundnu eftirliti. Áður 

fyrr var skipulag á eftirliti framkvæmt árlega en það varð nú nauðsynlegt að skipuleggja 

yfir lengra tímabil. TCCA notar fylki til þess að meta áhættu. Y-ásinn metur möguleg áhrif 

vísisins og fær viðeigandi bókstaf út frá því. X- ásinn er síðan það tölugildi sem 

eftirlitsaðilinn metur að sé viðeigandi út frá skoðunum og úttektum. 

 

 
Mynd 9: Áhættutafla (ICAO, 2013b) 

 

 

Hver stafrófstala táknar síðan fyrirhugaða tíðni eftirlits. Tíðni eftirlits er sýnd á mynd hér 

fyrir neðan og munur er á tíðni eftir því hvort leyfishafinn hafi innleitt 
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öryggisstjórnunarkerfi eða ekki. Með þessu skipulagi má skipuleggja eftirlit á tilteknu 

atriði innan starfsemi leyfishafans til lengri tíma en tíðkaðist áður (ICAO, 2013b). 

 

 
Mynd 10: Tíðni eftirlits (ICAO, 2013b) 

 

5.1.5 Næstu skref 

Ferlið er hannað með það í huga að veita sveigjanleika þegar kemur að því að úthluta 

úttektum á eftirlits teymi sem veltur á stærð og flækjustigi leyfishafans. Til þess að 

áætlunargerð áhættubundins eftirlits virki þurfti TCCA að greina hversu mikill tími færi í 

úttektir til þess að geta reiknað út þann mannafla sem þarf til þess að sinna áhættubundnu 

eftirliti. Að auki hefur TCCA sett fram staðlaða tíma og hópastærðir til að auðvelda 

skipulagningu sem byggir á flækjustigi og umfangi úttektarinnar. Með því að nýta 

áhættusnið og skipulagningu eftirlits getur TCCA nú reiknað út hvort að eftirlitsáætlunin sé 

framkvæmanleg eða ekki og hvaða auðlindir þarf til þess að fara eftir henni. Nú hefur TCCA 

innleitt áhættubundið eftirlit og eru næstu skref þeirra að athuga hvort að þeir hafi rétta 

eftirlitstíðni til þess að uppfylla viðunandi öryggisstig (ICAO, 2013b).  

Áhættuvísar verða að taka mark á því hvernig hvert ríki skilgreinir áhættu og hverslags leyfi 

rekstraraðilar búa yfir. Rekstraraðilar geta verið handahafar fleiri en eins leyfis. Því er hægt 

að nýta sér þetta ferli með því að skilgreina þá áhættuvísa sem taldir eru skila sem bestu mati 

á áhættu hverju sinni eftir eðli starfseminnar. Að auki þarf tíðni eftirlits að endurspegla 

viðunandi öryggisstig hvers ríkis (ICAO, 2013b).  

Til þess að áhættubundið eftirlit sé árangursríkt eru eftirfarandi forsendur nauðsynlegar: 

• Þörf er á stöðugu eftirliti með leyfishöfum til þess að tryggja að áhættumatið 

endurspegli raunveruleikann. 

• Samstarf við iðnaðinn þarf að vera gott til þess að upplýsingaflæði sé óskert. 

• Gagnaheimild sé óskert ef leita þarf viðbótargagna til þess að styðja við áhættuvísa. 

• Skipulag miðist við lengstu mögulegi tíðni eftirlits. Það tryggir að allir eftirlitsskildir 

leyfishafar séu skilgreindir í áætlunum.   
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5.2 Flugmálayfirvöld í Finnlandi 

Traficom áður Trafi er samgöngustofa Finnlands og er ábyrgt fyrir öruggum samgöngum 

þar í landi. Ábyrgð í öruggum samgöngum hjá stofnuninni nær yfir samgöngur á sjó, vegum, 

lofti og lestarkerfi (Finnish Transport Safety Agency, 2019; Traficom, 2021b). 

Öryggisstaðlar og verklagsreglur Traficom í flugmálum eru í samræmi við kröfur IACO og 

EASA. Traficom skuldbindur sig til þess að tilgreina stefnumarkandi öryggismarkmið og 

viðunandi öryggisstig sem bæði Traficom og leyfishafar verða að fara eftir í sínum rekstri. 

Stöðug þróun öryggisstjórnunar og góð öryggismenning ásamt árangurs- og áhættumiðaðri 

nálgun eru hornsteinar í finnsku flugöryggi (Traficom, 2021a).  

5.2.1 Frammistöðumat og áhættubundið eftirlit 

Traficom nýtir sér frammistöðumat og áhættustjórnun til þess að ná sem mestum áhrifum á 

öryggi í samgöngum á sjó, lofti og járnbrautum. Niðurstöður úr aðferðarmati á frammistöðu 

rekstraraðila er nýtt til þess að beina eftirliti og úttektum þar sem mest er þörf á. Traficom 

skilgreinir frammistöðu sem getu leyfishafa til þess að stöðugt stjórna rekstri sínum á 

samræmdan og öruggan hátt. Traficom metur frammistöðu eftir skilgreindum 

matsviðmiðum sem eru sérsniðin að hverjum samgöngumáta. Niðurstöður úr 

frammistöðumati, ásamt rökstuðningi og öðrum gögnum er nýtt til þess að mynda snið af 

leyfishafanum og er það sett fram myndrænt í formi súlurits. Þetta snið er bæði réttmæt og 

hugleg túlkun Traficom á frammistöðu leyfishafans. Ef leyfishafinn kemur vel út úr 

frammistöðumati má létta á eftirliti í samræmi við reglugerðir og í staðinn stutt með öðrum 

hætti að frekari þróun öryggisstjórnunar hjá viðkomandi. Ef leyfishafinn kemur hins vegar 

illa út úr frammistöðumati er hann í forgangi þegar kemur að eftirliti hjá Traficom þar sem 

athygli er beint sérstaklega að þeim atriðum sem koma illa út og eiga mestan möguleika á 

að þróast til hins betra (Traficom, 2019). 

Við innleiðingu áhættubundins eftirlits voru tvö ferli búin til og virkjuð til þess að styðja við 

þessa nýju aðferðarfræði fyrir eftirlitsstarfsemi stofnunnar. Ferlin skiptust þannig upp að eitt 

ferlið snýst alfarið að því að skapa umhverfi fyrir áhættustjórnun. Það var gert með því að 

nýta þau gögn sem voru til og reyna að komast yfir betri gögn þar sem þurfti. Markmiðið 

var að fá ný eða ítarlegri gögn. Aðferðir til þess að byggja áhættusnið fyrir leyfishafa þurfti 

þó enn að þróa. Seinna ferlið snýst að því að þróa frammistöðumat á leyfishafa þar sem að 

ekki er hægt að nota sama skapalónið á alla leyfishafa og þurfti því að sníða það að starfsemi 

hverju sinni. Þetta gerði stofnunninni kleift að sjá niðurstöður í stærra samhengi (EASA, 

2016) 

5.2.2 Hvernig er frammistaðan metin? 

Frammistöðumat Traficom leggur áherslu á hagnýta útfærslu á öryggisstjórnun og 

öryggisstjórnunarkerfi leyfishafa í heild til þess að stjórna öryggi. Sannprófun á hvort 

starfsemin sé í samræmi við reglugerðir er metin upphaflega í vottunarferlinu og sem hluti 

af eftirlitsferlinu. Einnig leggur frammistöðumat einnig sérstaka áherslu á eftirfarandi atriði: 

• Skilvirkni ferla og þroska stig þeirra með tilliti til upplýsingaöflunar, ákvarðanatöku, 

nýtingu niðurstaðna og að eftirfylgni með aðgerðum. 

• Fullnægjandi niðurstöður ferla til dæmis öryggisstjórnunarkerfi leyfishafa. 
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• Nýting upplýsinga og þekkingar til þess að bæta öryggi, þar með talið stöðugar 

endurbætur á öryggisstjórnun og innra eftirliti. 

• Þætti varðandi öryggi skipulag og jákvæða öryggismenningu. 

• Stöðugar og yfirgripsmiklar sannanir fyrir ofangreindum atriðum. 

• Hvort að breytingar, fyrri, núverandi eða breytingar í náinni framtíð krefjist aukins 

eftirlits. 

• Umfang starfseminnar. 

Myndun áhættusniðs er ferli sem eftirlitsmenn Traficom vinna að. Það miðar að því að safna 

að sér allri mögulegri þekkingu og upplýsingu sem völ er á fyrir hvern leyfishafa. 

Eftirfarandi gögn eru nýtt við matið: 

• Eftirlit og niðurstöður úr úttektum. 

• Athuganir í upphaflegu vottunarferlinu og á síðari stigum til dæmis í sérstökum og 

viðbótar viðurkenningarferlum. 

• Atvik og önnur öryggisatriði og greining þeirra. 

• Gögn sem berast frá leyfishafanum, fundir og önnur samskipti. 

Þessi gögn eru nýtt til þess að meta frammistöðu og áhættustig leyfishafans. Þessi gögn 

mynda áhættusnið fyrir hvern leyfishafa og er það nýtt sem rökstuðningur fyrir mat 

eftirlitsaðila. Eftir að áhættusnið leyfishafans er myndað er það uppfært tvisvar á ári, hið 

minnsta. Hins vegar er sniðið uppfært í hvert skipti sem nýjar upplýsingar eða gögn berast 

sem geta haft áhrif á matið. Þessar upplýsingar eru einnig nýttar í lok hvers árs við gerð og 

eða uppfærslu á eftirlitsáætlunum fyrir næsta ár (Traficom, 2019). 

5.2.3 Ávinningur frammistöðu- og áhættumats hjá Traficom 

Traficom lýtur svo á að til þess að tryggja öryggi er ekki nóg að samræmast aðeins reglugerð. 

Með innleiðingu frammistöðu- og áhættumats við eftirlitsstarfsemi nær stofnunin fram 

auknum áhrifum. Nefna þeir einnig frasa sem lýsir framgöngu þeirra í þessum málum, „ við 

viljum vera þar sem okkur er þarfnast mest“. Með þessum aðferðum nær stofnunin fram 

árangursríkari og skilvirkari nýtingu sinna auðlinda. Einnig hafa þeir séð að með þessu ná 

þeir að styðja frekar við leyfishafa og gerir þeim kleift að uppfylla kröfur er varða öryggi. 

Með því að hafa greint hvern leyfishafa með því að setja upp áhættusnið af hverjum og einum 

geta þeir veitt sérsniðna þjónustu og stuðning þar sem þess er krafist. Þannig myndast 

samstarf milli yfirvaldsins og leyfishafa þar sem að Traficom birtir leyfishafa niðurstöður 

þeirra úr áhættusniðinu þannig að þeir geta gripið til mótvægisaðgerða og aukið öryggi 

starfseminnar. Með þessu eiga leyfishafar auðveldara með að standa sig betur en krafist er 

(e. Overperform) og geta þannig haft áhrif á þann fjölda úttekta og skoðana sem þarf að 

framkvæma á þeirra starfsemi sem sparar þeim tíma og mannafla. Annar mikilvægur 

ávinningur þess að hafa snið fyrir hvern leyfishafa er sá að geta borið saman svipaða 

leyfishafa og fylgst hvort ákveðin fylgni sé með sérstökum atriðum innan geirans og þá 

undirbúið mótvægisaðgerðir í gerð kynninga eða aukinnar þjálfunar (Traficom, 2019).   
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5.3 Flugmálayfirvöld í Írlandi 

Tilfelli innleiðingar á áhættubundnu eftirliti hjá írskum flugmálayfirvöldum byggir á fremur 

einfaldri hugmyndafræði. Írsk yfirvöld líta svo að áhættubundið eftirlit sé leið til þess að 

stjórna áhættu án þess þó að nýta til þess aukinna auðlinda í þá starfsemi, til langs tíma litið. 

Þessi aðferðarfræði gerir það að verkefnum að þeir geta forgangsraðað verkum, beint 

auðlindum þar sem þarf ásamt því að einbeita sér að tilætluðum árangri til þess að bæta og 

viðhalda öryggisstigi. Þeirra leið var að setja upp heildar áhættusnið fyrir leyfishafa sem 

byggir á þremur megin stólpum, frammistöðumati, samræmi við reglugerð og innri áhættu 

leyfishafans (EASA, 2016). Þá er þó megin áhersla lögð á að leyfishafar séu í samræmi við 

reglugerð og er áhættu- og frammistöðumat hrein viðbót við það. Áhættubundið eftirlit  veitir 

aukinn sveigjanleika fyrir eftirlitsaðila til þess að einblína á þá þætti sem þurfa aukið aðhald. 

Það byggir þó á því að fyrir hendi sé aukin geta til þess að safna og greina gögn. Markmiðið 

er að innleiða áhættu- og frammistöðumat sem lykilatriði fyrir öryggisstjórnun hjá írskum 

flugmálayfirvöldum og nýta auðlindir sýnar þar sem þeirra er mest þarfnast (IAA, 2018).  

Módelið byggir eins og áður sagði á þremur megin stólpum. Frammistöðumati, samræmi við 

reglugerð og innri áhættu leyfishafa. Fyrir hvert atriði eru síðan ákveðnar leiðir nýttar til þess 

að meta hvert atriði fyrir sig (EASA, 2016).  

5.3.1 Innri áhætta 

Innri áhætta leyfishafa lýsir hversu mikil áhætta er bundin við starfsemi leyfishafans, í raun 

rekstraráhættar leyfishafans. Áhættan getur verið há án þess þó að það þurfi að grípa til 

aðgerða ef að leyfishafi er í samræmi við reglugerð og frammistöðumat hans kemur vel út. 

Allt fer það eftir eðlis starfseminnar. Hér er þörf á að greina umfang áhættu og mögulegra 

afleiðinga. Til þess að meta þetta eru nýtta sérsniðnir spurningarlistar þar sem einkunnargjöf 

er nýtt til þess að gefa mat á aðstæður (EASA, 2016). 

5.3.2 Frammistöðumat 

Frammistöðumat segir til um hversu vel leyfishafi stendur sig,  hvernig hefur frammistaða 

hans verið á undanförnum árum og metur í raun hvernig öryggisstjórnunarkerfi leyfishafa 

eru. Hvort þau eru til staðar og séu virk. Til þess að meta þetta eru nýtt rekstrargögn, 

skilvirkni öryggisstjórnunarkerfis og öryggisgögn sem upplýsa um möguleg alvarleg atvik, 

slys, niðurstöður hlaðskoðana og skilgreindir vísar (EASA, 2016).  

5.3.3 Samræmi við reglugerð 

Hér er skoðað hvernig leyfishafi samræmist við reglugerðir nú til dags og í sögulegu 

samhengi, niðurstöður frá úttektum ásamt fjölda og eðli atvika. Einnig hvernig leyfishafi 

hefur brugðist við atvikum. Til þess eru nýtt gögn frá reglubundnum skoðunum auk 

greiningar á þeim gögnum (EASA, 2016).  

5.3.4 Úrvinnsla gagna og þróun 

Út frá þessum meginstólpum eru síðan gefna einkunnir fyrir hvert atriði á skalanum 0-5 þar 

sem hærri tala táknar aukna áhættu, lélega frammistöðu eða lélegt samræmi við reglugerðir. 



43 

Leyfishafar vilja þá leitast við að fá sem lægsta tölugildi. Þessi gögn eru síðan sett upp 

myndrænt í súluriti. Hver leyfishafi fær þá 3 súlur fyrir hvern af meginstólpunum (EASA, 

2016). Þessi gögn eru síðan nýtt til þess að skipuleggja bæði tíðni og umfang úttekta. Þessi 

aðferð hefur ekki verið innleidd að fullu fyrir öll leyfi en stefnt er á að búið sé að þróa ferli 

til þess að nýta þessa aðferðarfræði á öðrum ársfjórðungi 2021 og nýta þá áhættusnið, 

frammistöðumat og mat á samræmi leyfishafans við reglugerðir. Á síðasta ársfjórðungi 2021 

er síðan búist við að til sé ferli til þess að meta hversu áhrifarík þessi aðferðarfræði er á 

eftirlitsstarfsemina (IAA, 2018). 

Til þess að innleiða þetta að fullu hafa Írsk flugmálayfirvöld gert sér grein fyrir að þörf er á 

því að allar viðeigandi deildir þurfi að uppfylla eftirfarandi atriði: 

• Kerfi til að halda utan um áhættu- og frammistöðumat. 

• Gagnasöfnun og greiningartól. 

• Ferli til að greina gæði gagna. 

• Þróun á nauðsynlegri færni starfsmanna. 

• Samþættingu á skipulagi eftirlits.  

• Breytingarstjórnun. 

Mörg af þessum atriðum eru þó nú þegar til staðar en þörf er á aukinni vinnu til þess að 

innleiða þessa aðferðarfræði yfir alla leyfishafa (IAA, 2018). Til þess að koma af stað 

innleiðingu hefur þetta fyrirkomulag verið kynnt þeim leyfishöfum sem standa að 

umfangsmesta rekstrinum í faginu sem þeir bera ábyrgð á eftirliti með.  Írsk flugmálayfirvöld 

hafa tekið eftir því að það er aukinn vitundavakning hjá þeirra leyfishöfum fyrir 

áhættubundnu eftirliti. Einnig eru eftirlitsaðilar byrjaðir að skilja þörfina fyrir það að einblína 

fremur á áhættumeiri þætti og forgangsraða eftirfylgni á þá þætti sem ekki eru í samræmi 

við reglugerðir (EASA, 2016).  
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6 Samanburður á tilfellum 

Hér verða borin saman fjögur tilfelli sem byggja á frásögnum jafnmargra flugmálayfirvalda 

varðandi áhættubundið eftirlit og þau viðfangsefni sem snert hefur verið á í fræðilega 

kaflanum. Breytileiki er á milli tilfella þar sem staða innleiðingar er ekki sú sama á milli 

tilfella ásamt því að þau tilfelli sem skoðuð voru, fyrir utan stöðu Samgöngustofu eru ekki 

skrifuð á sama tíma og endurspegla ekki endilega núverandi stöðu aðgerða hjá 

flugmályfirvöldunum. Í lok kaflans eru niðurstöður samanburðar settar fram í töflu til 

einföldunar. 

6.1 Sex skrefa ferli Goodrick 

Við framkvæmd samanburðar á þeim tilfellum sem fundin voru til við gerð verkefnisins 

ásamt stöðu Samgöngustöðu verður ferli Goodrick nýtt, en það er sex skrefa ferli sem var 

hannað til þess að bera saman tilfelli en þó sniðið að þessu verkefni. Þessi ferli voru gerð 

frekari skil í kaflanum um aðferðarfræði. Hér verður farið aftur í skrefin til þess að lýsa því 

hvernig þau voru í raun unnin við gerð verkefnisins.  

6.1.1 Skilgreina spurningar á viðfangsefnið 

Fyrsta skrefið var að velja spurningar sem eru í þessu tilfelli gerðar til þess að meta 

framkvæmd flugmálayfirvalda á áhættubundnu eftirliti, spurningarnar eru eftirfarandi: 

1. Hvernig er gögnum safnað? 

2. Hvernig eru gögnin nýtt 

3. Hver eru áhrif gagna eða niðurstaða? 

4. Hver er ávinningur aðgerðanna? 

Nánar um spurningar 

Þar sem áhættubundið eftirlit krefst mikilla gagna er nauðsynlegt að kanna hvernig þeim 

gögnum er safnað. Einnig þarf að líta til þess hvernig gögnin eru nýtt inn í þau ferli sem 

notuð eru til þess að greina áhættu leyfishafa eða frammistöðu þeirra. Að auki þarf að kanna 

hver áhrif nýtingu gagnanna er, þar að segja hvernig gögnin nýtast hverri stofnun. Þriðja 

spurningin gæti allt eins verið „hver er tilgangurinn með þessari gagnasöfnun?“. Að lokum 

getur verið áhugavert að sjá hver helsti ávinningur þessara aðgerða er. 

6.1.2 Grunnþekking á viðfangsefninu 

Annað skrefið var að öðlast grunnþekkingu á viðfangsefninu sem fékkst við gerð á fræðilega 

kaflanum auk þess að lesa um framkvæmd flugmálayfirvalda á viðfangsefninu og lýsa þeirra 

tilfellum. Einnig voru gögn frá Samgöngustofu og samtöl við starfsfólk þar mikilvægur 

hlekkur í því að öðlast aukna þekkingu á viðfangsefninu. 
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6.1.3 Skilgreina tilfelli og hvernig þeim var safnað 

Þriðja og fjórða skrefið er að skilgreina tilfelli og hvernig gögnum um þau var safnað. Fyrst 

var skoðað tilfelli Kanadísku flugmálayfirvalda, gögn fyrir það eftirlit fékk við leit á 

fræðigreinum um viðfangsefnið. Skjalið sem frásögnin byggir á var gefið út af ICAO. Annað 

tilfellið sem skoðað var frásögn Finnskra flugmálayfirvalda. Gögn fyrir þá frásögn fékkst af 

heimasíðu stofnunarinnar. Þriðja frásögnin er tilfelli Írskra flugmálayfirvalda og var 

frásögnin dregin út úr grein frá EASA. Til viðbótar við þessi þrjú tilfelli var farið yfir stöðu 

Samgöngustofu með hjálp stofnunarinnar, þaðan voru fengin gögn ásamt því að nýttar voru 

frásagnir starfsfólks þegar það var beðið um að lýsa stöðunni.  

Nánar um val á tilfellum 

Engin sérstök ástæða var fyrir vali á tilfellum erlendra flugmálayfirvalda önnur en sú að 

möguleiki var á að komast yfir nægilega mikið efni til þess að lýsa þeirra framkvæmd, 

reynslu og stöðu um áhættubundið eftirlit. Önnur flugmálayfirvöld sem litið var til 

annaðhvort birtu ekki nægar eða engar upplýsingar um viðfangsefnið. Það ber þó að geta 

þess að skjöl um viðfangsefnið eru mögulega birt á tungumáli öðru en ensku á þeirra 

heimasíðum en ekki var litið til þeirra.  

6.1.4 Niðurstöður tilfella 

Seinustu tvö skrefin er að íhuga og greina frá niðurstöðum tilfellanna. Til þess að greina frá 

niðurstöðum tilfellanna verða nýttar þær spurningar sem nefndar voru í fyrsta skrefinu. Svör 

við þeim spurningum ættu að segja til um hvernig framkvæmdinni er háttað.  

Hvernig er gögnum safnað? 

Kanada: Þetta tilfelli einblínir hvað mest einungis á áhættubundið eftirlit. Gögnum er safnað 

þannig að skilgreindir eru tíu áhættu þættir sem þarf að meta og bakvið þá eru í heild 77 

spurningar sem eftirlitsmenn þurfa að spyrja sig við eftirlitsaðgerðir og uppfæra mat á þeim 

ef ný gögn berast. Einnig er litið til eðlis og umfangi starfseminnar. Öðrum gögnum er safnað 

út frá skipulögðum eftirlitsskoðunum.   

Finnland: Tilfellið lýsir tveimur ferlum, frammistöðumati og áhættumati á leyfishafa. Fyrir 

frammistöðumat er metið hvernig leyfishafi stuðlar að upplýsingaöflun, ákvarðanatöku og 

eftirfylgni í öryggismálum. Hvernig skipulag og menning er til staðar auk hvort einhverjar 

breytingar séu á starfseminni. Nefnt er að fyrir þessi atriði þurfa að liggja fyrir sannanir en 

ekkert er þó farið nánar í hvernig það er metið. Við myndun áhættusniðs leyfishafa eru nýttar 

niðurstöður úr eftirlitsaðgerðum, atvik og greining þeirra, athuganir úr vottunarferlum ásamt 

annarra gagna frá leyfishafanum  

Írland: Í þessu tilfelli er þetta þríþætt ferli sem myndar áhættumat þar sem metin en innri 

áhætta leyfishafans, frammistaða og samræmi við reglugerð. Mismunandi gögn eru nýtt fyrir 

hvert og eitt þeirra. Til þess að meta innri áhættu eru nýttir sérsniðnir spurningalistar og 

hverju atriði er gefin einkunn. Fyrir frammistöðumat er litið til rekstrargagna, tilkynninga 

um atvik og niðurstöður úr hlaðskoðunum ásamt öryggisvísum sem eru þó ekki gerð nánari 

skil á. Gögn til þess að meta samræmi leyfishafans við reglugerðir er safnað í gegnum 

hefðbundnar skoðanir ásamt því að litið er til atvik og hvernig brugðist er við þeim. 



46 

Samgöngustofa: Gögnum er safnað með margvíslegum leiðum. Gögnum er safnað frá 

úttektarskýrslum, atvikaskýrslum, hlaðskoðunum og gögnum úr öryggisstjórnunarkerfi 

leyfishafans ásamt öðrum gögnum. Í úttektum er notast við spurningarlista sem á við hvern 

leyfishafa og mat gefið í samræmi við þá vísa sem skilgreindir hafa verið. Vísarnir geta verið 

bæði áhættu og frammistöðuvísar.  

Hvernig eru gögnin nýtt? 

Kanada: Út frá gögnunum eru hverjum áhættuþætti gefin einkunn sem auk þess að hann fær 

vægi eftir eðli sínu. Mismunandi vægi á vísum gerir það að verkum að hægt er einblína 

fremur á þá þætti sem gætu skapað alvarleg tilvik. Öllum þeim gögnum sem safnað er 

myndar grunn fyrir áhættumat á starfsemi leyfishafans. Grunnurinn er síðar uppfærður eftir 

því sem ný gögn berast og veita þannig lifandi mat á starfsemi leyfishafans. Gögn frá 

skipulögðum eftirlitsskoðunum er síðan nýtt til þess að tryggja að áhættumat á leyfishafa sé 

rétt metið. Þessi greining á gögnum gerir það að verkum að hægt er að skipuleggja eftirlit til 

lengri tíma. Sjá má að Kanada nýtir sér breytt sniðmát áhættumat ICAO sem birt var í 

fræðilega kaflanum. 

Finnland: Gögnin eru nýtt til þess að meta frammistöðu og áhættu reksturs leyfishafans. Út 

frá gögnunum er útbúið áhættusnið fyrir hvern leyfishafa og er það uppfært að minnsta kosti 

tvisvar á ári eða eftir því sem nýjar upplýsingar berast sem taldar eru geta haft áhrif á sniðið. 

Áhættusniðið er sett fram myndrænt í súluriti. 

Írland: Gögn fyrir hvert ferli eru nýtt til þess að geta metið áhættu, frammistöðu og samræmi 

hvers leyfishafa. Út frá því fær hver leyfishafi þrjár einkunnir á skalanum 0-5 þar sem 

leyfishafar vilja fá sem lægsta einkunn þar sem hærri einkunn táknar aukna áhættu eða lélega 

frammistöðu. Þessar einkunnir er settar upp í myndrænt áhættusnið, súlurit sem gefur 

eftirlitsaðilum vettvang til þess að bera saman leyfishafa. Ásamt því að athuga hvar 

veikleikar leyfishafans liggja.  

Samgöngustofa: Gögn eru nýtt til þess að meta skilgreinda áhættuþætti eða 

frammistöðuþætti og gefa þeim einkunn á skalanum 1-5. Hér er hærri einkunn skilgreind 

sem góð einkunn, ólíkt einkunnarkerfi írskra flugmálayfirvalda. Hvert atriði fær síðan 

viðeigandi vægi eftir mögulegum alvarleika þess. Mat á vægi kemur frá sérfræðingum 

stofnunarinnar. Einkunnir eru færðar inn í hugbúnað sem reiknar saman vægi og einkunn og 

leggur saman liði. Út frá þessu myndast áhættusnið fyrir hvern leyfishafa. Matið er lifandi 

og skal uppfæra það þegar ný gögn berast.  

Hver eru áhrif gagna eða niðurstaða? 

Kananda: Áhættusnið leyfishafa er nýtt við skipulag á áhættubundnu eftirliti. Í stað þess að 

skipuleggja skoðanir aðeins ár fram í tímann er nú hægt að skipuleggja til lengri tíma. 

Greining gagnanna gefur eftirlitsaðilum mynd af því hvernig ástand starfseminnar er en 

tryggir þó ekki samræmi hans við reglugerðir. Út frá þessu er áhættusniðið nýtt við 

skipulagningu og ákveða tíðni eftirlitsskoðana og hvernig er best að nýta þær auðlindir sem 

eru til staðar.  

Finnland: Áhættusnið hvers leyfishafa eru nýttar við skipulagningu eða uppfærslu á 

eftirlitsáætlunum. Frammistöðumat tryggir að leyfishafar stuðli að virkri öryggisstjórnun og 

séu þannig líklegri til þess að vera starfa í samræmi við reglugerðir. Mat á frammistöðu 
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leyfishafans gerir það að verkum að hægt er að slaka á eða herða á eftirliti á tilteknum 

leyfishafa eftir atvikum. 

Írland: Gögn og greining á þeim sem verða að myndrænu áhættusniði er nýtt til þess að 

skipuleggja bæði tíðni og umfang eftirlitsaðgerða. Þar sem þetta skref hafði ekki verið 

innleitt af fullu hjá þeim þegar tilfellið var skrifað var lítið annað hægt að finna um önnur 

áhrif gagnanna. 

Samgöngustofa: Áhættusnið og frammistöðumat á leyfishöfum gerir eftirlitsaðilum kleift 

að bera þá saman, koma auga á veikleika og styrkleika hvers og eins og jafnframt hvers 

atriða fyrir sig. Heildarmat á gögnum gerir það að verkum að hægt er að leggja ákveðna 

áherslu á tiltekinn þátt sem kemur illa út úr mati eftirlitsmanna. Þannig er hægt að 

forgangsraða eftirlitsaðgerðum á tiltekin leyfishafa eða á ákveðinn veikleika starfsemi hans. 

Niðurstöður úr skoðunum og úttektum er deilt með leyfishafa í skýrslu sem virkjar samtal á 

milli leyfishafa og yfirvalds.  

Hver er ávinningur aðgerðanna? 

Kanada: Með því að halda úti lifandi mati á leyfishafa hafa eftirlitsaðilar stöðugra eftirlit á 

starfsemi hans í stað þess að fá aðeins upplýsingar þegar framkvæmdar eru skoðanir og 

úttektir. Með nýtingu áhættusniðs og nýju skipulagi á eftirliti er möguleiki á að reikna út 

áætlaðan mannafla sem þarf til þess að framkvæmda skoðanir og úttektir. Ferlið er hannað 

til þess að veita sveigjanleika þegar kemur að eftirlitsaðgerðum en eftir á að sannreyna hvort 

að þetta uppfylli viðunandi öryggisstig. 

Finnland: Með því að nýta frammistöðu- og áhættumat lítur stofnuninn á að þeir hafi 

möguleika á að ná fram auknum áhrifum í öryggismálum. Helstu kostir sem þeir sjá fram er 

aukinn stuðningur við leyfishafa almennt og þá sérstaklega þar sem þörf er á. Með auknum 

stuðningi eiga leyfishafar meiri möguleika á að standa sig betur í úttektum og skoðunum 

sem skilar sér í sparnaði á tíma og mannafla hjá yfirvaldinu. Þar að segja ráðstöfun auðlinda 

er skilvirkari og árangursríkari. Með því að úthalda áhættusniði fyrir leyfishafa eiga þeir 

auðveldara með að greina veikleika þeirra og veitt þannig sérsniðna þjónustu. Einnig skapar 

þetta vettvang sem auðveldar samanburð á leyfishöfum.   

Írland: Helsti ávinningur sem írsk flugmálayfirvöld hafði séð á þeim tíma sem tilfellið þeirra 

var skrifað var sá að ákveðinn vitundavakning hafði orðið bæði hjá leyfishöfum og 

eftirlitsaðilum. Eftirlitsaðilar hafa nú aukinn skilning á mikilvægi þess að fylgja eftir 

áhættumeiri þáttum í rekstri leyfishafa og forgangsraða verkefnum sínum eftir því. Stofnunin 

hafði þá gert sér grein fyrir að áhættumat á leyfishöfum krefst mikillar gagnasöfnunar og 

greiningar til þess að byrja með. En sáu þá fram á að til yrði aukinn sveigjanleiki við eftirlit.  

Samgöngustofa: Ferli fyrir áhættubundið eftirlit hefur verið í mótun á undanförnum árum 

og verklag þess ekki fests í sessi að öllu leyti þó er litið til þess við skipulagningu eftirlits til 

þess að ákvarða áherslur. Kosturinn við áhættubundið eftirlit er að hafa möguleikann á að 

þurfa ekki að taka út allar viðeigandi kröfur á tilteknu tímabili heldur að einblína frekar á þá 

veikleika sem finnast við áhættumat. Með því að halda úti áhættusniði fyrir hvern leyfishafa 

verður til auðveldara að bera saman leyfishafa eða koma auga á ákveðna veikleika í rekstri 

þeirra. Með því að greina styrkleika og veikleika er hægt að forgangsraða aðgerðum til þess 

að viðhalda viðunnandi öryggisstigi í flugumhverfinu. 
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6.1.5 Samanburðartafla 

Til þess að auðvelda yfirlit samanburð hafa helstu atriði verið tekin saman í töflu, fjallað 

verður nánar um samanburðinn í niðurstöðukaflanum. Taflan er einnig birt spegluð í 

viðauka. 

Tafla 6: Tafla yfir niðurstöður samanburðar 

 

 

  

 Hvernig er gögnum 

safnað? 

Hvernig eru gögnin 

nýtt? 

Hver eru áhrif 

gagna eða 

niðurstaða? 

Hver er ávinningur 

aðgerðanna? 

K
a

n
a

n
d

a
 

• Gögn frá 

skipulögðum 

eftirlitsskoðunum 

• Spurningalistar 

• Litið til eðlis og 

umfangi 

starfseminnar 

• Gögn nýtt fyrir 

áhættusnið 

• Niðurstöður 

eftirlitsaðgerða 

nýttar til að 

sannreyna 

áhættusnið 

• Áhættusnið nýtt 

við skipulagningu 

eftirlitsaðgerða 

• Stöðugra eftirlit 

• Ráðstöfun 

auðlinda 

auðveldari 

• Hægt að 

skipuleggja 

eftirlitsaðgerðir 

til lengri tíma 

F
in

n
la

n
d

 

• Niðurstöður úr 

eftirlitsaðgerðum, 

atvik og greining 

þeirra 

• Athuganir úr 

vottunarferlum 

• Önnur gögn 

• Gögn nýtt til að 

meta 

frammistöðu og 

áhættu 

• Gögn nýtt fyrir 

áhættusnið 

• Áhættusnið nýtt 

við skipulagningu 

eða uppfærslu á 

eftirlitsáætlunum 

• Aukin áhrif í 

öryggismálum 

• Aukinn 

stuðningur við 

leyfishafa 

• Betri ráðstöfun 

auðlinda 

Ír
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n
d

 

• Sérsniðnir 

spurningalistar 

• Rekstrargögn 

• Tilkynningar og 

atvik 

• Gögn frá 

eftirlitsskoðunum 

• Gögn nýtt til að 

meta 

frammistöðu, 

áhættu og 

samræmingu við 

reglugerð 

• Gögn nýtt fyrir 

áhættusnið 

• Áhættusnið nýtt 

við að 

skipuleggja tíðni 

og umfang 

eftirlitsaðgerða 

• Vitundavakning 

hjá leyfishöfum 

og eftirlitsaðilum 

S
a

m
g

ö
n

g
u

st
o
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 • Gögn frá 

úttektarskýrslum, 

atvikaskýrslum 

og hlaðskoðunum 

• Spurningalistar 

• Gögn frá 

leyfishöfum 

• Gögn nýtt fyrir 

áhættusnið 

• Samanburður á 

leyfishöfum 

• Tillit tekið til 

áhættusniðs við 

skipulagningu 

eftirlitsaðgerða 

• Möguleiki á að 

einblína á 

veikleika 

leyfishafa 

• Möguleiki á að 

forgangsraða 

eftirlitsaðgerðum 
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7 Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verður gerð samantekt á samanburði tilfellanna og stöðu Samgöngustofu 

dregin saman. Farið er yfir þá kosti og ókosti þess að framkvæma áhættubundið eftirlit og 

frammistöðumat sem komu í ljós við gerð verkefnisins ásamt því að rannsóknarspurningum 

verður svarað. 

7.1 Samantekt á samanburði 

Megin inntak allra tilfellanna og staða samgöngustofu verður að teljast svipuð þótt áherslur 

séu ekki endilega þær sömu. Sameiginlegt markmið þeirra eru að bæta öryggi í flugstarfsemi 

með breyttum eftirlitsaðferðum. Með þeim aðgerðum sem tilfellin lýsa er sameiginleg sýn 

þeirra að ekki er aðeins nægilegt að tryggja samræmi leyfishafa við reglugerð til þess að 

tryggja öryggi. Tilfellin eiga það sameiginlegt að sambærilegum gögnum er safnað eftir 

sömu leiðum. Einnig eru gögnin nýtt á mjög sambærilegan hátt. Helsti mismunur á milli 

tilfella er þá helst að Kanada einblínir fremur á áhættumat leyfishafans á meðan Finnland 

setur aukinn þunga í frammistöðu leyfishafans. Írland virðist nýta sér einfaldasta módelið af 

þeim þremur sem þarf þó ekki að koma niður á virkni þess.  

Gagnainntak tilfellanna og Samgöngustofu er mjög sambærilegt og ber þar helst að nefna að 

helstu gögn fyrir áhættumat berast út frá niðurstöðum skoðana og úttekta, atvikagreiningar 

og með samskiptum og eða miðlun gagna á milli eftirlitsaðila. Einnig er tekið tillit til þess 

hvort að leyfishafi hafi innleitt öryggisstjórnunarkerfi. En krafa er gerð á leyfishafa að 

innleiða öryggisstjórnunarkerfi.  

Tilfellin eru skrifuð á tímabilinu 2013 til 2019 og endurspegla þau því ekki endilega 

núverandi stöðu þeirra flugmálayfirvalda sem fjallað var um. Að því sögðu má þó draga 

lærdóm frá þeim. Tilfelli Kanada var skrifað 2013 sex árum eftir að þeir byrjuðu á verkefninu 

og er því fremur þróað ferli. Það má sjá út frá því að þeir eru byrjaðir að nýta sér 

áhættubundið eftirlit við skipulag eftirlitsaðgerða til langstíma. Tilfelli Írlands var gefið út 

af EASA árið 2016 sem dæmisaga við innleiðingu áhættubundins eftirlits. Gögn um tilfelli 

Finnlands eru frá 2019 og því nýstu gögn hvað varðar þessi þrjú tilfelli. Staða 

Samgöngustofu er skrifuð út frá núverandi stöðu stofnunarinnar og hugmyndafræði þeirra 

svipar mjög til hinna þriggja tilfellanna. Þó er ábótavant að ekki sé til endanlegt skriflegt 

ferli fyrir framkvæmd á áhættubundnu eftirliti og frammistöðumati.   

Ákveðnar forsendur þurfa að vera til staðar áður en ráðist er í innleiðingu á þessum breyttu 

eftirlitsaðferðum. Þær eru vel skilgreindar í tilfellum Írlands og Kanada en eru þó ekki 

endilega þær sömu, mismunandi tími þegar tilfellin eru skrifuð, staða innleiðingar eða þróun 

ferlisins spilar þar eflaust inn í myndina. Kanada nefnir að stöðugt eftirlit sé nauðsynlegt og 

er þar átt við að áhættumat sé uppfært reglulega og þegar ný gögn berast. Þannig er tryggt 

að leyfishafi sé metinn út frá raunverulegri stöðu hans. Samstarf milli leyfishafa og 

eftirlitsaðila þarf að vera til staðar og frambærilegt til þess að tryggja miðlun gagna og 

upplýsinga flæði milli þessara aðila. Það að auki stuðlar að því að áhættu- og 

frammistöðumat sé uppfært. Einnig nefnir Kanada að skipulag miðist við lengstu mögulegu 

tíðni eftirlits en Griffiths hefur nefnt að við skipulag eftirlits þarf að ákvarða þarf minnstu 

mögulegu tíðni eftirlits. Að þessu má draga að til þarf að vera tímarammi á tíðni eftirlits og 

tryggir að eftirlitsskildir aðilar séu skilgreindir í áætlunum eftirlits. 
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Þær forsendur sem nefndar eru í írska tilfellinu eru einnig mikilvægar en endurspegla þó að 

ferli þeirra er ekki komið eins langt og hjá kanadískum flugmálayfirvöldum. Þar er meira 

verið að nefna þá getu sem þarf til þess að halda úti þessum eftirlitsaðferðum. Til þess þarf 

kerfi til þess að halda utan um áhættu- og frammistöðumat auk getu til gagnasöfnunar og 

greiningar. Þá þarf líka að vera til ferli sem metur gæði þeirra gagna ásamt þess að færni 

starfsmanna þarf að geta stuðlað að þessum breytingum. Einnig nefna þeir að það þurfi að 

eiga sér stað breytingarstjórnun. Ekki hefur verið farið nánar í það en til eru ferli sem stuðla 

að breytingum innan skipulagsheilda og má þar nefna til dæmis átta skrefa módel Kotter sem 

stuðlar að og festir breytingar í sessi.  

Kanada nýtir sér breytt sniðmát ICAO við áhættumat, þar sem þeir meta líkur og mögulegar 

afleiðingar hvers atriðis sérstaklega. Þetta mat skilar þeim ákveðni stafrófstölu sem er síðan 

nýtt beint við skipulagningu á eftirlitsaðgerðum og ákvarða þannig tíðni eftirlits, einnig er 

tekið tillit hvort leyfishafinn haldi úti öryggisstjórnunarkerfi. Þetta er flóknara og tímafrekara 

heldur en einstaka einkunnargjöf sem eftirlitsaðili myndi gefa eins og er í hinum tilfellunum 

en gæti þó gefið nákvæmari niðurstöðu.  

7.2 Frekari niðurstöður 

Helstu kostir við þess að halda úti áhættu- og frammistöðumati á leyfishafa ásamt 

áhættusniði er að geta komið auga á veikleika við rekstur þeirra sem við kemur 

öryggismálum. Með þeim upplýsingum er grundvöllur fyrir eftirlitsaðila að bæta heildar 

öryggi í starfseminni. Einnig er sú breyting að geta haldið úti stöðugu eftirliti allt árið um 

kring í stað einstaka skoðana og úttekta mikil og töluvert vænlegri til þess að skila árangri. 

Aukið aðhald og virkt samtal eða miðlun gagna á milli yfirvalds og leyfishafa ætti að nýtast 

þeim báðum. Yfirvaldið ætti þannig auðveldara með að tryggja áframhaldandi viðunandi stig 

öryggis og leyfishafar auðveldara með að starfa í samræmi við reglugerðir sem skilar sér í 

auknu öryggi í rekstri. 

Ókostir við þessar breyttu eftirlitsaðgerðir eru ekki gerð skil að miklu leiti í tilfellunum enda 

eru þau skrifuð til þess að veita hvatningu fyrir önnur flugmálayfirvöld til þess að tileinka 

sér hugmyndafræðina. En ljóst er að það þarf að ráðast í breytingar á verklagi hjá 

eftirlitsaðlinum ásamt því að þessi mikla gagnasöfnun og greining mun þurfa auknar 

auðlindir eftirlitsaðilans, allavegana til að byrja með. Passa þarf upp á gæði gagnanna, ef 

ákvarðanir eru teknar út frá lélegum gögnum eða ekki nægilegum gögnum leiðir það til 

rangra ákvarðana. Auk þess er hætta á því að safna að sér of mikið af gögnum sem getur 

verið íþyngjandi að vinna út úr. Því þarf að gæta að því að aðgengi sé að nægilega mikið af 

réttum gögnum. Flækjustig sem að eftirlitsaðilar standa fyrir er að ákvarða hvaða vísa skuli 

skoða til þess að meta hættu og frammistöðu er einnig flókin aðgerð og þarf að vera byggð 

á mati sérfræðinga í faginu. Þetta er sennilega flóknasti hluti ferlisins þar sem að eðli 

starfsemi leyfishafa er mismunandi og ekki er hægt að nýta alla sömu vísa, taka þarf inn í 

myndina umfang og stærð reksturs sem skal hafa eftirlit með. 

Þrátt fyrir að aukinn sveigjanleiki í eftirlit geti verið möguleiki til langs tíma séð að þá getur 

verið þörf á aukinni vinnu eftirlitsstofnana að safna að sér þessum gögnum. Flest gögn ættu 

þó að vera fáanleg en gæta þarf að því að gögn séu nýleg og að þau séu uppfærð reglulega. 

Greining á öllum þessum gögnum er án efa tímafrek þá sérstaklega í byrjun. Þar sem þörf er 
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á að mynda grunn fyrir áhættusnið leyfishafans í upphafi. Sá grunnur þarf síðan að vera 

uppfærður reglulega og eftir því sem ný gögn berast.  

Nefnt hefur verið áður að eftirlitsaðilar eiga möguleika á að geta nýtt auðlindir sýnar betur 

en áður hefur verið gert. Með því er átt við eins og lýst var í tilfelli Finnlands að 

eftirlitsaðilinn sé til staðar þar sem hans er þarfnast. Áfram þarf að tryggja að leyfishafar 

fylgi settum kröfum en með því að slaka á eftirliti þar sem sagan segir að okkur að það sé í 

lagi er hægt að forgangsraða verkefnum þannig að möguleiki verður til þess að ná 

heildstæðara öryggisstigi í faginu. Einnig með því að greina leyfishafa er hægt að meta 

umfang eftirlitsaðgerða frekar. Þar sem dregið er úr skoðunum og úttektum þar sem tækifæri 

gefst til og í staðinn veita stuðning í formi fræðslu og leiðbeiningaefnis sem gerir 

leyfishöfum frekar kleift að fara frammúr kröfum og skara frammúr í öryggismálum. Líkja 

má þessu við sem fyrirbyggjandi aðgerðum til þess að stuðla að samræmingu leyfishafans 

við kröfur og auka öryggi starfsemi hans.  

Áhættusnið á öllum leyfishöfum og góð framsetning þess er góður grundvöllur fyrir 

eftirlitsaðila að bera saman leyfishafa en einnig til þess að koma auga á einstaka atriði og sjá 

mögulega fylgni á einstaka þáttum í starfsemi leyfishafa. Þannig geta eftirlitsaðilar sett aukin 

fókus á þá leyfishafa eða sameiginlega þætti þeirra. Lifandi áhættusnið og stöðugt eftirlit 

gerir það að verkum að hægt er að bregðast hraðar við en áður. Það er mikilvægt að því leiti 

að því fyrr sem brugðist er við getur það dregið úr mögulegum slysum.  

Samantekt á niðurstöðum 

• Með því að tileinka sér þessar aðferðir þurfa leyfishafar og eftirlitsaðilar að geta 

greint öryggisframmistöðu og þá þætti sem hafa áhrif á hana. 

• Ef eftirlit með leyfishafa sýnir fram á að hann fylgi kröfum og fylgist sjálfur með 

öryggi sinnar starfsemi er möguleiki fyrir hendi að eftirlitsaðilar slaki á 

eftirlitsaðgerðum til tiltekins leyfishafa. 

• Áframhaldandi mat á áhættu og frammistöðu leyfishafa mun hafa áhrif á eftirlit. 

• Áhersla er lögð á að bæta úr veikleikum leyfishafa. 

• Stöðugt eftirlit skilar sér í skjótari viðbrögðum eftirlitsaðila en áður. 

7.3 Svör við rannsóknarspurningum 

Út frá þessum niðurstöðum getum við svarað þeim rannsóknarspurningum sem settar voru 

fram í upphafi verkefnisins. Fyrri rannsóknarspurningin er eftirfarandi: „Hvernig getur 

áhættubundið eftirlit og frammistöðumat stuðlað að bættu eftirliti hjá Samgöngustofu?“  

 

Ef nýta á þær aðgerðir sem hafa verið kynntar í þessu verkefni verða breytingar á 

hefðbundni eftirlitsstarfsemi. Með því að hverfa frá því verklagi að helsta gagnasöfnun um 

stöðu leyfishafa sé fengin út frá hefðbundnu eftirliti sem er framkvæmt er á tilteknum tíma, 

þar sem langur tími getur liðið á milli skoðana yfir í að opna á fleiri leiðir fyrir 

gagnasöfnun og framkvæma frekari greiningar á þeim gögnum verður til vettvangur þar 

sem eftirlit með leyfishöfum verður stöðugra. Mat eftirlitsmanna á leyfishöfum er líklegra 

til þess að endurspegla raunverulega stöðu mála auk þess sem miðlun gagna og samskipti 

milli eftirlitsaðila og leyfishafa eykur þekkingu eftirlitsaðilans á starfsemi leyfishafans enn 

frekar.  
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Þrátt fyrir töluverða vinnu sem þarf að ráðast í við ákvörðun vísa og mati á áhrif þeirra á 

áhættu má sjá fram á skilvirkari nýtingu auðlinda eftirlitsstofnana og auðveldun á 

skipulagningu á umfangi eftirlitsaðgerða eftir innleiðingu áhættu- og frammistöðumats. 

Með því að halda úti áhættusniði fyrir leyfishafa má ætla að auðveldara sé að greina 

veikleika einstaka leyfishafa eða sérstakra atriði heilt yfir í faginu. Þannig má einblína 

fremur á þá veikleika sem ógna frekar öryggi í starfseminni og leggja aukna áherslu á að 

bæta úr þeim. Með því að hafa betri yfirsýn yfir veikleika og styrkleika leyfishafa er 

auðveldara að skipuleggja skilvirkari eftirlitsaðgerðir og grípa hraðar til mótvægisaðgerða 

ef þörf er á.  

 

Seinni rannsóknarspurningin er eftirfarandi: „Hvernig getur stofnunin borið sig að 

innleiðingu áhættubundins eftirlits og frammistöðumats?“  

 

Fyrst yrði að tryggja að þær forsendur séu til staðar sem hafa verið nefndar séu til staðar 

fyrir innleiðingu þessara eftirlitsaðferða. Þar ber helst að nefna auknar auðlindir fyrir 

gagnasöfnun og greiningarvinnu, ótakmarkaða gagnamiðlun og upplýsingagjöf frá 

leyfishöfum og að öryggisstjórnunarkerfi leyfishafa sé virkt. Þar að auki er nauðsynlegt að 

eftirlitsaðilar og leyfishafar séu upplýstir um þær breytingar sem munu eiga sér stað. Með 

því að virkja samtal við leyfishafa og útskýra fyrir honum kosti þessara aðgerða eru þeir 

líklegri til þess að vera samvinnuþýðir við innleiðingu og jafnframt stuðla að 

áframhaldandi þróun á framkvæmd þess. Eftir að þetta er tryggt verður að ákveða þá vísa 

sem fara á eftir til þess að meta ástand rekstrar leyfishafans og vigta þá út frá mögulegum 

áhrifum. Taka þarf tillit til umfangs og rekstrarumhverfis leyfishafans við þetta mat. Með 

því að nýta þessa vísa er hægt, út frá þeim að setja upp áhættusnið fyrir hvern leyfishafa. 

Mikilvægt er að allar nýjar upplýsingar séu síðan yfirfærðar og áhættusnið uppfært ef þörf 

er talin á. Það tryggir að sniðið endurspegli rekstur leyfishafans. Höfundur telur að margt 

af þessum atriðum séu nú þegar til staðar hjá stofnuninni. 

 

Eftir að hafa borið saman aðferðir annarra flugmálayfirvalda er hægt að segja að þær 

aðferðir sem notaðar eru í flugrekstrardeild Samgöngustofu skili sambærilegri afurð til 

þess að meta leyfishafa. Þörf er þó á því að skilgreina ferlið frekar og setja það fram fyrir 

þær deildir sem eiga að nota það. Líta þarf þá til þess að aðlaga vísa að þeirri starfsemi sem 

á að hafa eftirlit með. Aðrar aðgerðir myndu þó ekki vera frábrugðnar á milli deilda. 

Mögulegt væri hægt á að byrja innleiðingu á nokkrum leyfishöfum í stað allra í einu. 

Þannig myndi verða til lærdómur og ferlið þróast sem myndi einfalda innleiðingu þess á 

alla leyfishafa. Að auki er óþarfi að fara láta þessar aðgerðir strax stjórna skipulagi á 

eftirlitsaðgerðum áður en komin er reynsla á ferlið. Þó væri hægt að taka tillit til þess við 

skipulagningu eftirlitsaðgerða eins og virðist vera gert að hluta til hjá stofnuninni.   
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8 Tillögur fyrir Samgöngustofu 

Til  þess að  nýta sér kosti áhættubundins eftirlits er nauðsynlegt fyrir stofnunina að  hafa  til 

þess skriflegt ferli yfir framkvæmd þess. Það myndi einnig veita fleiri deildum innan 

stofnunarinnar að nýta sér það.   Það er þó stórt skref að stofnunin sé byrjuð að nýta sér þessa 

aðferðarfræði  þar sem hún ætti að skila auknum árangri í eftirliti og öryggi  í samgögnum. 

Flestar ef ekki allar forsendur eru til staðar í flugdeildum Samgöngustofu. Leyfishafar eru 

krafðir um að viðhalda öryggisstjórnunarkerfi í sínum rekstri, eftirlit er með samræmi þeirra 

við reglugerð og gefin hefur verið út flugöryggisáætlun þar sem nefnt er að nýta sér greiningu 

á gögnum til þess að einblína eftirliti þar sem þess er fremur krafist.  

8.1 Almennt ferli fyrir áhættubundið eftirlit 

Út frá þeim upplýsingum sem hefur verið safnað fyrir þetta verkefni má setja upp eftirfarandi 

almennt ferli fyrir áhættubundið eftirlit. Þá var sérstaklega litið til skrefa Griffiths og ferli 

ICAO ásamt núverandi uppbyggingu eftirlits hjá flugdeildum Samgöngustofu. Það þarf ekki 

að vera bundið aðeins við eftirlit á flug tengdri starfsemi heldur einnig fyrir aðrar deildir 

Samgöngustofu svo sem umferðar eða siglingadeild. 

Fyrsta skref er að ákvarða þá þætti sem líta á til með því að útbúa áhættu- og frammistöðuvísa 

eftir eðli þeirrar starfsemi sem á að hafa eftirlit með, það yrði gert út frá mati sérfræðinga og 

í tilfelli flugdeilda yrði einnig hægt að líta á tillögur frá EASA eða öðrum 

flugmálayfirvöldum í þeim málum. Eftir að vísar hafi verið ákvarðaðir þarf að safna að sér 

öllum mögulegum gögnum og greina þau. það skref er miðpunktur ferlisins enda tengist það 

öllum öðrum skrefum. Því er mikilvægt að vinna þá vinnu vel því það hefur áhrif á útkomu 

ferlisins. Eins og fram hefur áður byggir áhættubundið eftirlit á miklu magni á gögnum sem 

berast eftir margvíslegum leiðum. Sérfræði mat þyrfti síðan til þess að vigta vísana út frá 

mikilvægi og verstu mögulegu afleiðingum tiltekins vísi. 

Vegna þess er nauðsynlegt að sýna fram á hvaðan gögn eiga að berast. Meta þarf umfang, 

stærð og rekstrarumhverfi leyfishafa sérstaklega og velta fyrir sér verstu mögulegu 

afleiðingum þar sem hætta tengd rekstri getur verið mismunandi. Eðli starfsemi leyfishafa 

getur verið margslungin og hefur það verið nefnt áður. Annað dæmi getur verið að leyfishafi 

þjónustar stórar farþegaþotur á meðan annar þjónustar smáar einshreyfils flugvélar. Frá 

þessu má dæma að afleiðingar áhættu eru ekki jafn stórar eða alvarlegar. Gögnum frá 

reglubundnum skoðunum, tilvik, hlaðskoðanir og önnur gögn svo sem upplýsingar úr 

öryggiskerfum leyfishafa og samskipti eru einnig mikilvæg uppspretta gagna. Niðurstöður 

úr áhættu- og frammistöðumati er síðan önnur uppspretta gagna en fást þó ekki fyrr en ferlið 

hefur verið framkvæmt í eitt skipti hið minnsta.  

Út frá gögnum og greiningu á þeim er hægt að útbúa eða uppfæra áhættusnið leyfishafans. 

Eins og áður hefur komið fram er það einkar góð leið til þess að koma auga á styrkleika og 

veikleika leyfishafa auk samanburðar milli leyfishafa. Gæta þarf þess þó að sniðið sé uppfært 

reglulega með tilliti til nýrra gagna þar sem sniðið þarf að endurspegla starfsemi leyfishafans 

í rauntíma.  

Eftir að búið er að koma auga á veikleika í starfsemi leyfishafa þarf að undirbúa 

mótvægisaðgerðir og forgangsraða aðgerðum til þess að koma í veg fyrir eða hið minnsta 
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draga úr mögulegum afleiðingum. Mótvægisaðgerðir geta verið í formi aukinna skoðana, 

úttekta, samtala eða aukinnar fræðslu til leyfishafans. Niðurstöður þessara eftirlitsaðgerða 

þarf síðar að vera nýtt inn í áhættu- og frammistöðumat leyfishafans. Þannig myndast 

hringrás ferlisins sem tryggir að nýjum gögnum sé safnað og þau greind. 

 

 

Mynd 11: Einfalt ferli fyrir áhættubundið eftirlit 

8.1.1 Tillögur um nýtingu ferlis 

Ásamt því að nýta þetta ferli fyrir flugdeildir stofnunarinnar gæti það einnig verið notað í 

fleiri deildum Samgöngustofu. Tillögur um nýtingu getur verið fyrir eftirlit með bílaleigum.  

Þar væri hægt að meta áhættu þeirra út frá rekstri.  Þar væri hægt að taka inn í stærð og 

umfangs starfseminnar. Niðurstöður úr skoðunum á bifreiðum væri hægt að nýta ásamt 

tilvikum um bílslys. Út frá þessu væri hægt að útbúa áhættusnið og þannig koma auga á 

veikleika í starfseminnar og forgangsraða og framkvæmda eftirlitsaðgerðir í samræmi við  

það.  Eins mætti setja upp tilfelli fyrir skoðunarstöðvar ökutækja svo dæmi sé nefnt.  
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9 Lokaorð og umræða 

Framkvæmd flugmálayfirvalda á áhættubundnu eftirliti og frammistöðumati er klárlega 

skref í rétta átt til þess að uppfylla þær kröfur sem ICAO hefur lagt á þau. En krafan er skýr, 

til þarf að vera verklag hjá flugmálayfirvöldum til þess að forgangsraða eftirlitsaðgerðum 

þannig að einblínt sé á þau atriði sem skipta hvað mestu máli, öryggismál. Út frá 

niðurstöðum á samantekt þeirra tilfella sem litið var til ásamt fræðigreina um efnið má sjá 

góðar ástæður til þess að nýta sér þessar eftirlitsaðgerðir ásamt þeim kostum sem þeim fylgja. 

Sá tími frá því að hugtökin um áhættubundið eftirlit og frammistöðumat voru kynnt inn í 

flugumhverfið er lítill þegar litið er á flugsöguna í heild og á því tíminn eftir að leiða í ljós 

nákvæmlega hversu áhrifamikið þessi ferli munu koma með til þess að stuðla að auknu 

öryggi í flugi. 

Við gerð verkefnisins kom í ljós að túlkun á hugtökunum tveimur, áhættubundið eftirlit og 

frammistöðumat er ekki alltaf sambærileg. Þessi mismunandi túlkun kom fram bæði í þeim 

tilfellum sem litið var til og einnig í fræðigreinum. Með því að fylgja skilgreiningum ICAO 

á hugtökunum er hægt að gera greinarmun þar á.  Áhættubundið eftirlit er ferli sem byggir á 

því að forgangsraða eftirlitsaðgerðum eftir áhættumati. Þar er litið til áhættunnar sem fylgir 

rekstrinum. Frammistöðumat er hins vegar mat á hversu vel leyfishafinn er að standa sig í 

sínum öryggismálum. Þessi túlkun flækti þó framkvæmd verkefnisins í fyrstu. 

Verkefnið fólst í því að kynnast áhættubundnu eftirliti og frammistöðumati til þess að sjá 

hvort að þau ferli séu leið til þess að efla eftirlit stofnunarinnar. Kostirnir við það að halda 

úti stöðugu eftirliti á starfsemi leyfishafa í stað einstakra skoðana og úttekta er mikill og 

birtist fyrst og fremst í því að hægt er að grípa mun fyrr til mótvægisaðgerða ef þörf er á. 

Það eitt og sér dregur úr líkum á alvarlegum atburðum. Að auki gerir þetta eftirlitsaðilum 

mun auðveldara með að koma auga á veikleika leyfishafa og geta þannig sérsniðið aðgerðir  

að þeim veikleikum ásamt því að geta borið saman leyfishafa sem standa í sambærilegum 

rekstri. Með því er möguleiki á að sjá fram á fylgni veikleika þvert yfir tiltekna leyfishafa. 

En þetta er hægt með því að nýta rétt gögn, greina þau og útbúa snið fyrir hvern og einn 

leyfishafa. Áhættubundið eftirlit og frammistöðumat er inntak fyrir skipulagningu 

eftirlitsaðgerða þar sem hægt er að forgangsraða aðgerðum þar sem þeirra er hvar mest 

krafist.  

Verkefnið einblíndi á það að hvernig nýta megi áhættubundið eftirlit til þess að stuðla að 

markvissara eftirliti sem væri móttækilegra fyrir gögnum úr mismunandi áttum. Til þess þarf 

að vera til skriflegt ferli sem lýsir framkvæmd þess almennt. Ásamt því að fara þarf í að 

greina hvað vísa þarf að líta til eftir eðli eftirlitsins og leyfishafans. Ákvarða þarf síðan vigt 

fyrir hvern vísi sem þarf að ákvarða af sérfræðingum. Að öllum líkindum þyrfti síðan auknar 

auðlindir í þá gagnasöfnun og greiningu sérstaklega til þess að byrja með. Að auki þarf að 

greina sérstaklega hvaðan upplýsingar eiga að berast.  

Út frá greiningum á réttum og nýjustu gögnunum má útbúa áhættusnið fyrir hvern leyfishafa 

og tel ég því ekkert til fyrirstöðu að hægt væri að nýta áfram þann hugbúnað sem er til staðar 

hjá stofnuninni, Soteria. En huga mætti einnig að myndrænni framsetningu svipaðri þeirra 

og notuð er í Írlandi og Finnlandi. Skipuleggja má áherslur í eftirliti eftir atvikum hverju 

sinni út frá niðurstöðum áhættusniðs að því gefnu að því sé viðhaldið og gögn uppfærð. Til 

byrjunar ætti þó aðeins að líta til þess að nýta þetta til þess að setja auknar áherslur á tiltekin 

atriði í eftirlitsaðgerðum. Eftir að reynsla og mögulegar áframhaldandi framfarir á ferlinu 
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eru til staðar ætti að vera hægt að líta til þess að slaka á tilteknum atriðum eða leyfishöfum 

sem standa sig ítrekað vel í frammistöðumati og starfsemi þeirra þannig háttað og skipulögð 

að hún felur ekki í sér neina aukna áhættu en tíðkast er.  

Ef farið yrði í innleiðingu á áhættu bundu eftirliti væri hægt að líta til framkvæmdarinnar í 

Írlandi þar sem byrjað var á að kynna þetta fyrir „stærstu“ leyfishöfunum sem þeir hafa 

eftirlit með. Það gæti aukið áhugann fyrir innleiðingu þess og þannig yrðu þeir móttækilegri 

fyrir þessum breytingum. Að þessu sögðu væri verðugt að velta því fyrir sér hvort betra sé 

að byrja á að greina þá leyfishafa sem hafa umfangsmeiri starfsemi en aðrir. Þeir leyfishafar 

ættu að vera líklegri til þess að hafa þróaðri öryggisstjórnunarkerfi og gæti það auðveldað 

gagnasöfnun.     

Athuga verður þó að ákveðnar fyrirstöður verða að vera til staðar til þess að hægt sé að 

framkvæma þessi ferli við eftirlit á flugstarfsemi. Þá ber helst að nefna eftirlit með samræmi 

leyfishafa við reglugerðir, að öryggisstjórnunarkerfi leyfishafa sé til staðar og virkt, 

flugöryggisáætlun ríkis sé skýr og að virkt samtal sé á milli leyfishafa og yfirvalds. Út frá 

samtali við Samgöngustofu ætti þetta flest að vera til staðar hjá flugdeildum stofnunarinnar 

hið minnsta.  

Með því að vera í stöðugri samskiptum við leyfishafa og miðlun gagna á milli aðila sé óskert 

eykur það vitneskju eftirlitsaðila á honum og er ákveðinn grundvöllur til þess að viðhalda 

áhættusniði hans. Þannig hafa eftirlitsaðilar stöðugra eftirlit með leyfishöfum og eiga frekari 

möguleika á að grípa inn í ef talið er þurfa. Þrátt fyrir að aðalkosturinn við að úthalda þessari 

vinnu sé að koma auga á veikleika starfsemi leyfishafa er einnig sóknarfæri til þess að styðja 

við þá leyfishafa sem standa sig betur en aðrir að jafnaði. Þannig gefst eftirlitsaðilum 

tækifæri á að veita sérhæfðan stuðning við einstaka atriði í starfsemi leyfishafans og gerir 

honum frekar kleift að standa sig betur en krafist er og því töluvert líklegri til þess að vinna 

stöðugt í samræmi við reglugerðir. Með því er horfið frá því að leyfishafar sýni aðeins sitt 

besta andlit þegar eftirlitsaðilar mæta á svæðið.  

Ákveðið var að lokum að birta einfaldað og almennt ferli fyrir framkvæmd á eftirlit byggt á 

áhættumati og frammistöðu þar sem áhugi er innan stofnunarinnar að nýta sér þessa 

hugmyndafræði á fleiri sviðum en aðeins á flugsviði. Ef nýta ætti hugmyndafræðina fyrir 

eftirlit í fleiri deildum gæti verið að það þurfi að skilgreina frekar hvaðan gögn eigi að líta 

til, hvaðan þau eiga að koma og mögulega virkja samtal við tiltekna leyfishafa. Það er 

augljóst að eftirlit byggt á áhættumati og frammistöðu getur bætt eftirlit og stuðlar að auknu 

öryggi og því ekki vitlaust að nýta sér þessar aðferðir á fleiri sviðum. Á sama tíma má þó 

færa rök fyrir að aukin vinna við gagnasöfnun og greiningu í byrjun gæti haft þar eitthvað 

um að segja og gæti þurft að líta til þess hvort það myndi borga sig. En ef ferlið er innleitt 

rétt ætti það að skila betri niðurstöðum til langstíma litið. Hvort sem það sé fjárhagslegur 

ábáti eða bara aukið öryggi almennt. Að auki vill ég ítreka það að þessi hugmyndarfræði er 

ekki til þess gerð að draga úr þeim eftirlitsaðgerðum sem nýttar eru í dag heldur til þess að 

styðja og efla þær enn frekar með því að veita frekari tryggingu á öryggi í flugi. 
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