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Sikkerhetsstudie Innlandshelikopter - Sluttføring av arbeid med lukking av 
tilrådninger 

 
Luftfartstilsynet (LT) har siden «Sikkerhetsstudie Innlandshelikopter» kom i 2013, arbeidet 
målrettet med lukking av de 41 tilrådningene i studien. Arbeidet er gjort i tett samarbeid med 
«Flysikkerhetsforum for operatører av innlands helikoptre (FsF)». 
 
Alle tilrådninger er nå lukket av Luftfartstilsynet. Dette er gjort med bakgrunn i blant annet 
innføring av nytt regelverk, styrket tilsynsaktivitet, innføring av risikobasert tilsyn, utvikling av 
nytt utstyr, safety promotion etc. Noen tilrådninger er lukket med den begrunnelsen at de 
ivaretas gjennom løpende aktivitet, og noen tilrådninger er lukket med begrunnelse i at forholdet 
er privatrettslig og ligger utenfor Luftfartstilsynets ansvarsområde.  
 
Tre tilrådninger ble i januar 2018 oversendt Samferdselsdepartementet for videre vurdering og 
eventuell lukking, da de lå utenfor Luftfartstilsynets myndighetsområde. Etter møte med SD der 
disse ble gjennomgått, ble to av disse lukket av Luftfartstilsynet, mens den tredje ble jobbet 
videre med i SD. LT har lukket denne tilrådningen også, med bakgrunn i at ansvaret ble flyttet til 
SD. I ettertid har LT fått et oppdrag fra SD vedrørende denne tilrådningen, og dette blir fulgt opp 
på vanlig måte.  
 
Luftfartstilsynet anser med dette arbeidet med lukking av tilrådningene i Sikkerhetsstudie 
Innlandshelikopter for å være sluttført. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Kobberstad Wenche Olsen 
luftfartsdirektør avdelingsdirektør 
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