
 

 

 

  

KEFLAVÍKURFLUGVÖLLUR  
Uppfært: 12/02/13 

  

Verklagsreglur vegna lendinga flugvéla  

Flugakademíu Keilis frá öðrum flugvöllum og lendingastöðum en Keflavíkurflugvelli 
 

 

Koma kennsluvéla Keilis til Keflavíkurflugvallar frá öðrum flugvelli eða lendingarstað 
 

Hafi kennsluvél Keilis lent utan Keflavíkurflugvallar þarf að framkvæma vopna- og öryggisleit á flugmanni, 

farþegum og hlutum sem þeir kunna að bera með sér, sem fyrst eftir lendingu á Keflavíkurflugvelli.  Leit 

skal einnig framkvæmd í flugvélinni að flugmanni viðstöddum. 

 

 

Verklagið skal vera eftirfarandi: 

 

1. Flugmenn á kennsluvélum Keilis skulu gefa upp áætlaðan lendingartíma til flugverndardeildar KEF 

í síma 425-6200 eða tölvupósti stjornstod@kefairport.is áður en lagt er af stað. 

2. Flugöryggisverðir gera sig tilbúna við aðstöðu Keilis stuttu fyrir áætlaðan lendingartíma.  

3. Flugmanni og farþegum er óheimilt að yfirgefa flugvélina fyrr en flugöryggisvörður er 

kominn að flugvélinni. Skulu allir bíða um borð þar til heimild hefur komið frá  

flugverndarstarfsmanninum. 

4. Um leið og flugvélin hefur stöðvast og flugmaður hefur tryggt aðkomu að vélinni skal 

flugöryggisvörður fara að vélinni, kanna aðgangsheimildir þeirra sem um borð eru og framkvæma 

vopna- og öryggisleit á farþegum, flugmanni og þeim hlutum sem þeir kunna að bera með sér frá 

borði. Leit skal framkvæmd samkvæmt gildandi verklagsreglum þar um. 

5. Að því loknu skal flugöryggisvörður framkvæma leit í flugvélinni að flugmanni viðstöddum. 

Flugmaður skal svara öllum spurningum er kunna að koma upp og er skylt að opna öll lokuð rými 

til leitar.  

6. Flugmanni og/eða farþegum er óheimilt að vera um borð í vélinni á meðan leit fer fram. 

7. Öllum er skylt að hlýða fyrirmælum flugöryggisvarðar. 

8. Verði aðili uppvís að óhlýðni, neitar samvinnu eða gerist á annan hátt brotlegur við þessar reglur,  

eða aðrar flugverndar- eða öryggisreglur Keflavíkurflugvallar skal  vísa viðkomandi út af 

haftsvæðum flugverndar. Flugöryggisvörður skal tilkynna flugakademíu Keilis verði nemandi 

uppvís af því að brjóta þessar reglur 

 

Óheimilt er að flytja farþega frá öðrum flugvöllum inn til Keflavíkurflugvallar. 

 

Flugakademía Keilis ber endanlega ábyrgð á að nemendur fylgi settum verklagsreglum enda ábyrgist 

fyrirtækið viðkomandi starfsmann / flugnema fyrir útgáfu aðgangsheimildar.   

 

Flugakademía Keilis skuldbindur sig til að tryggja að nemendur og aðrir starfsmenn fái ítarlega 

kynningu á gildandi verklagsreglum um aðgang þeirra á haftasvæði flugverndar og hlutverk vegna 

gesta á þeirra ábyrgð.  Eyðublaði skal skilað inn til flugverndardeildar KEF þar sem aðili staðfestir, 

með undirskrift sinni, að hafa lesið og skilið reglur þessar. 

 

Brot á reglum þessum geta leitt til afturköllunar á aðgangsheimildum. 

 

Flugverndardeild KEF áskilur sér rétt til gjaldtöku vegna þessarar þjónustu samkvæmt gjaldskrá 

Keflavíkurflugvallar. 

 

Reglur þessar verða endurskoðaðar að 6 mánuðum liðnum eða fyrr ef þörf þykir. 

 

 

Keflavíkurflugvelli, 25. október 2011 

 

Flugverndarstjóri Keflavíkurflugvallar 

 


