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1 Inngangur 
Vinnuleiðbeiningin lýsir hvernig [...] þjálfun vegna akstursleyfa er háttað og hvernig skráning 

þeirra fer fram. 

2 Útnefndur aðili 
Fyrirtæki með fasta starfsemi útnefna aðila (geta verið fleiri en einn) sem sér um öll samskipti 

við skrifstofu aðgangsmála á Keflavíkurflugvelli vegna akstursleyfa. 

Útnefndir aðilar fá aukinn aðgang að námsumsjónarkerfi Isavia og getur fylgst með framgangi 

sinna starfsmanna er varðar þjálfun til akstursleyfa. 

Útnefndir aðilar vista gögn um akstursþjálfun starfsmanna sinna rafrænt hjá sér. 

Skrifstofa aðgangsmála heldur utan um lista af útnefndum aðilum.  

Fyrirtæki með tímabundna viðveru fá þjálfun hjá flugvallaþjónustu Keflavíkurflugvallar. Frekari 

upplýsingar veitir skrifstofa aðgangsmála á Keflavíkurflugvelli. 

Útnefndur aðili skal tryggja að starfsmaður hafi tilskilin ökuréttindi (ökuskírteini, meirapróf eða 

vinnuvélaréttindi) og geyma þær upplýsingar. Sé um að ræða erlend skírteini ber fyrirtæki að 

sannreyna að þau séu í gildi og hvaða réttindi þau veita og geta veitt Isavia upplýsingar um 

það ef eftir því er óskað. Vinnueftirlit þarf að votta erlend vinnuvélaréttindi. 

Útnefndur aðili skal tryggja að starfsmaður hafi staðist enskumat áður en sótt er um 

akstursnámskeið B og C/E. Lágmarkskunnáttu vegna enskumats er fjórða stig á ICAO kvarða 

(Level 4 ICAO english proficiency test). Enskumatið verður að vera framkvæmt af 

viðurkenndum matsmönnum sem hafa leyfi frá Samgöngustofu til að meta tungumálakunnáttu 

(language assessment bodies). 

3 Umsóknarferli um akstursleyfi 
Ef um nýjan starfsmann er að ræða eða endurnýjun á aðgangsheimildum þess sem þarf að 

aka innan haftasvæðis þá er merkt við A-akstursleyfi á eyðublaði EB762 34 Umsókn um 

aðgangsheimild að Keflavíkurflugvelli. Ef sækja á um fyrir starfsmann sem er nú þegar í 

starfi er ferlið eftirfarandi: 

 Útnefndur aðili eða næsti yfirmaður hjá Isavia óskar eftir því við skrifstofu 

aðgangsmála að fá akstursleyfi fyrir tiltekna starfsmenn.  

 Ef um nýjan starfsmann er að ræða eða endurnýjun á aðgangsheimild þá er merkt í 

„Akstursleyfi“ á umsóknareyðublaði EB762 34 Umsókn um aðgangsheimild að 

Keflavíkurflugvelli.  

3.1 Umsókn um B eða C akstursleyfi 
Send er beiðni á akstursleyfi.kef@isavia.is. Fylgja þarf með upplýsingar um passanúmer, 

netfang, nafn og tegund ökuleyfis sem sótt er um. 

  

https://www.isavia.is/media/1/umsokn-um-adgangsheimild-ad-keflavikurflugvelli-juli-19.pdf
https://www.isavia.is/media/1/umsokn-um-adgangsheimild-ad-keflavikurflugvelli-juli-19.pdf
mailto:akstursleyfi.kef@isavia.is
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A leyfi 

 

  

Ef starfsmaður stenst hæfnimat er það staðfest með rafrænum hætti í 
aðgangsheimild

Starfsmaður fer í hæfnimat hjá sínu fyrirtæki

Starfsmaður fer í þjálfun hjá sínu fyrirtæki

Starfsmaður lýkur rafrænu námskeiði með að lágmarki 80% árangri. Ef 
ekki næst að standast lokapróf þarf viðkomandi starfsmaður að reyna aftur.

Skrifstofa aðgangsmála sendir boð á rafrænt námskeið.
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B leyfi 

 

 

  

Ef starfsmaður stenst hæfnimat er það staðfest með rafrænum hætti í aðgangsheimild

Starfsmaður fer í hæfnimat hjá sínu fyrirtæki

Þegar bóklegu og verklegu námskeiði er lokið og staðist og staðfesting á enskumati liggur 
fyrir sendir starfsmaður ISAVIA skólans útnefndum aðila fyrirtækis tölvupóst þar um

Starfsmaður ISAVIA skólans boðar starfsmann á bóklegt og verklegt námskeið, þegar 
rafrænu námskeiði er lokið (ferlið getur tekið einn mánuð)

Starfsmaður fer í þjálfun hjá sínu fyrirtæki

Starfsmaður lýkur rafrænu námskeiði með að lágmarki 80% árangri. Ef ekki næst að 
standast lokapróf þarf viðkomandi starfsmaður að reyna aftur

Skrifstofa aðgangsmála sendir einnig tölvupóst á c.assessment@isavia.is, með 
upplýsingum um starfsmanninn

Skrifstofa aðgangsmála sendir boð á rafrænt námskeið
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C og E leyfi  

 

 

Ef starfsmaður stenst hæfnimat er það staðfest með rafrænum hætti í aðgangsheimild

Starfsmaður fer í hæfnimat hjá hæfnimatsmanni ISAVIA

Þegar bóklegu og verklegu námskeiði er lokið og staðist og staðfesting á enskumati liggur 
fyrir sendir starfsmaður ISAVIA skólans útnefndum aðila fyrirtækis tölvupóst þar um.

Starfsmaður ISAVIA skólans boðar starfsmann á bóklegt og verklegt námskeið, þegar 
rafrænu námskeiði er lokið (ferlið getur tekið einn mánuð).

Starfsmaður fer í þjálfun hjá sínu fyrirtæki

Starfsmaður lýkur rafrænu námskeiði með að lágmarki 80% árangri. Ef ekki næst að 
standast lokapróf þarf viðkomandi starfsmaður að reyna aftur.

Skrifstofa aðgangsmála sendir einnig tölvupóst á c.assessment@isavia.is, með 
upplýsingum um starfsmanninn

Skrifstofa sendir boð á rafrænt námskeið.
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4 Þjálfun og kennsla 
 

Stærri fyrirtæki með fasta starfsemi á Keflavíkurflugvelli  sjá  um hluta af akstursþjálfun síns 

starfsfólks með gögnum frá Isavia. Isavia mun  taka út verkferla starfsaðila er varða 

akstursþjálfun í innri úttektum. 

A - leyfi 

 Framkvæmd verklegrar þjálfunar fer fram hjá viðkomandi fyrirtæki eða hjá Isavia sé 

starfsmaðurinn þaðan.  

 Það er á ábyrgð fyrirtækis að sjá til þess að umsækjandi fái verklega þjálfun.  

 Starfsmaður fer a.m.k. fjórum sinnum með starfsþjálfa út á flughlað að sinna verkefni 

sem krefjast A ökuleyfis. 

 Í upphafi verklegrar þjálfunar skal finna tíma til þjálfunar þegar umferð er minni um 

flugvöllinn. 

 Umsækjandi skal fyrst sitja með reyndari aðila í akstri eftir þörfum áður en verkleg 

þjálfun fer fram. 

 Starfsþjálfari hefur meðferðis gátlista fyrir verklega þjálfun. Hann fylgir gátlistanum og 

framkvæmir hvern verkþátt fyrir sig til að þjálfa starfsmanninn í akstri á flughlaði. Að 

auki skal þjálfa starfsmanna að aka með sérstök tæki eftir því sem við á. 

 Miða skal við að framkvæmd verklegrar þjálfunar fari fram innan 10 daga frá því að 

rafrænu námskeiði er lokið. 

 Þegar búið er að fara í gegnum alla verkþætti verklegrar þjálfunar og starfsþjálfi telur 

viðkomandi hæfan til aksturs á flughlaði og þjónustuvegum skal framkvæma 

hæfnimat.  

 Starfsþjálfi má EKKI framkvæma hæfnimat á sínum nemanda.  

 Hæfnimatsmaður skal standast kröfur um hæfni samkvæmt EASA 139/2014 (sjá 

neðar) 

 Þegar umsækjandi mætir í hæfnismat skal hæfnismatsmaður notast við 

spjaldtölvu/farsíma.  Umsækjandi skráir sig inn í námsumsjónarkerfi Isavia. Með því 

fer tilkynning sjálfkrafa til skrifstofu aðgangsmála um að umsækjandi hafi lokið 

hæfnismati þegar hæfnismatsmaður hefur útfyllt listann rafrænt. 

 

B - leyfi 

 Nemandi getur ekki hafið námskeið nema að hann geti sýnt fram á að hann sé með gilt 

enskumat. Fyrirtæki skal halda utanum enskumat starfsmanna og geta sýnt fram á það. 

 Framkvæmd verklegrar þjálfunar fer fram hjá viðkomandi fyrirtæki og í framhaldi hjá 

ISAVIA.  

 Það er á ábyrgð fyrirtækis að sjá til þess að umsækjandi fái verklega þjálfun. 

 Starfsmaður fer a.m.k. fjórum sinnum með starfsþjálfa út á flughlað að sinna verkefni 

sem krefjast B ökuleyfis. 

 Í upphafi verklegrar þjálfunar skal finna tíma til þjálfunar þegar umferð er minni um 

flugvöllinn. 

 Umsækjandi skal fyrst sitja með reyndari aðila í akstri eftir þörfum áður en verkleg 

þjálfun fer fram. 
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 Starfsþjálfari hefur meðferðis gátlista fyrir verklega þjálfun. Hann skal fylgja 

gátlistanum og framkvæma hvern verkþátt fyrir sig til að þjálfa starfsmanninn í akstri á 

akbrautum. 

 Auk þess fá starfsmenn fá bóklega þjálfun í talstöðvasamskiptum hjá ISAVIA (3-4 

klst). 

 Starfsmenn fá verklega þjálfun í aksturshermi hjá ISAVIA (simulator um 3 klst.) 

 Starfsmenn fá verklega þjálfun á flugvelli hjá ISAVIA (um 1 klst) 

 Miða skal við að framkvæmd verklegrar þjálfunar fari að öllu jöfnu fram innan eins 

mánaðar frá því að rafrænu námskeiði er lokið. 

 Þegar búið er að fara í gegnum alla verkþætti verklegrar þjálfunar og leiðbeinandi 

telur viðkomandi hæfan til aksturs á akbrautum skal framkvæma hæfnimat.  

 Rekstraraðili tilnefnir hæfnimatsmann í sínu fyrirtæki til að framkvæma hæfnimat á 

sínum starfsmanni.  

 Hæfnimatsmaður skal standast kröfur um hæfni samkvæmt EASA 139/2014 (sjá hér 

neðar) 

 Þegar umsækjandi mætir í hæfnismat skal hæfnismatsmaður notast við 

spjaldtölvu/farsíma og þar skráir umsækjandi sig inn í námsumsjónarkerfi Isavia. Með 

því fer tilkynning sjálfkrafa til skrifstofu aðgangsmála um að umsækjandi hafi lokið 

hæfnismati þegar hæfnismatsmaður hefur útfyllt listann rafrænt. 

 

C og E - leyfi 

 Nemandi getur ekki hafið námskeið nema að hann geti sýnt fram á að hann sé með gilt 

enskumat. Fyrirtæki skal halda utanum enskumat starfsmanna og geta sýnt fram á það. 

 Framkvæmd verklegrar þjálfunar fer fram hjá viðkomandi fyrirtæki og í framhaldi hjá 

ISAVIA.  

 Það er á ábyrgð fyrirtækis að sjá til þess að umsækjandi fái verklega þjálfun. 

 Starfsmaður fer a.m.k. fjórum sinnum með starfsþjálfa út á flughlað að sinna verkefni 

sem krefjast C ökuleyfis. 

 Í upphafi verklegrar þjálfunar skal finna tíma til þjálfunar þegar umferð er minni um 

flugvöllinn. 

 Umsækjandi skal fyrst sitja með reyndari aðila í akstri eftir þörfum áður en verkleg 

þjálfun fer fram. 

 Starfsþjálfari hefur meðferðis gátlista fyrir verklega þjálfun. Hann skal fylgja 

gátlistanum og framkvæma hvern verkþátt fyrir sig til að þjálfa starfsmanninn í akstri á 

akbrautum. 

 Auk þess fá starfsmenn fá bóklega þjálfun í talstöðvasamskiptum hjá ISAVIA (3-4 

klst). 

 Starfsmenn fá verklega þjálfun í aksturshermi hjá ISAVIA (simulator um 3 klst.) 

 Starfsmenn fá verklega þjálfun á flugvelli hjá ISAVIA (um 1 klst) 

 Miða skal við að framkvæmd verklegrar þjálfunar fari að öllu jöfnu fram innan eins 

mánaðar frá því að rafrænu námskeiði er lokið. 

 Þegar búið er að fara í gegnum alla verkþætti verklegrar þjálfunar og leiðbeinandi 

telur viðkomandi hæfan til aksturs á flugbrautum og akbrautum skal framkvæma 

hæfnimat.  

 Hæfnimat er framkvæmt af hæfnimatsmanni Isavia.   

https://www.isavia.is/media/1/verklegt-b-v2.pdf
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 Hæfnimatsmaður skal standast kröfur um hæfni samkvæmt EASA 139/2014 (sjá hér 

neðar). 

 Þegar umsækjandi mætir í hæfnismat skal hæfnismatsmaður notast við 

spjaldtölvu/farsíma og þar skráir umsækjandi sig inn í námsumsjónarkerfi Isavia. Með 

því fer tilkynning sjálfkrafa til skrifstofu aðgangsmála um að umsækjandi hafi lokið 

hæfnismati þegar hæfnismatsmaður hefur útfyllt listann rafrænt. 

5 Framkvæmd hæfnimats 
 Starfsmaður opnar námsvef Isavia í tölvu/snjalltæki/síma og skráir sig inn á sinn 

aðgang 

 Hæfnimatsmaður opnar Hæfnimat inni á námsvef (á aðgangi starfsmanns) 

 Hæfnimatsmaður fyllir inn nauðsynlegar upplýsingar 

 Nýr starfsmaður ekur eftir leiðbeiningum hæfnimatsmanns og svarar viðeigandi 

spurningum 

 Niðurstaða fæst úr mati 

Nái starfsmaður ekki fullnægjandi einkunn ber starfsaðila að tryggja honum viðeigandi þjálfun 

og óska svo eftir því við viðeigandi aðila að opnað verði fyrir hæfnimatið aftur. 

Niðurstöður hæfnimats eru skráðar á námsumsjónarkerfi Isavia. 

6 Staðfestingar – Diploma skírteini 
Við lok hæfnimats fær starfsmaður afhent skírteini til staðfestingar úr námsumsjónarkerfi 

Isavia. Tengiliðir geta séð staðfestinguna og skírteini í námsumsjónarkerfinu. 

7 Endurnýjun akstursleyfa 
Endurnýjun akstursleyfa fylgir endurnýjun aðgangsheimildar. Gildistími er því að hámarki 5 ár.  

Við endurnýjun aðgangsheimilda þarf að taka fram í umsókn hvort endurnýja skuli akstursleyfi. 

Viðkomandi fær sent rafrænt námskeið sem hann þarf að standast til að viðhalda réttindum 

sínum.  

8 Kröfur hæfnimatsmanna 
Hæfnimatsmenn bera ábyrgð á mati á hæfni og færni starfsmanna. Þeir ættu: 

 að hafa sýnt fram á getu til að meta árangur og framkvæma hæfnimat vegna 

akstursleyfa 

 að fá reglulega endurmenntun til að tryggja að matsstöðlum sé viðhaldið 

 að uppfylla fræðilega þekkingu sem er viðeigandi fyrir hæfnimatið og hafa 

fullnægjandi starfsreynslu á sviði aksturs. 

9 Tilvísanir 
 

EB762 34 Umsókn um aðgangsheimild að Keflavíkurflugvelli. 

Námsefni og hæfnimat sem hýst er rafrænt í námsumsjónarkerfi Isavia.   

Ítargögn aðgengileg starfsaðilum á ytri vef Isavia.  


