Opplæringskrav i åpen og spesifikk kategori

Kristian Gundersen Skjefstad – Seksjon for ubemannet luftfart
Sikker integrering av droner
28.10.2021

Agenda
•
•
•
•

Opplæringskrav åpen kategori
Opplæringskrav spesifikk kategori
Informasjon om samarbeidsavtale og samarbeidsforum
Deklarasjonsskjema for skoler og operatører som tilbyder av praktisk trening og
vurdering for STS-01/02 og PDRA-S01/02
• Spørsmål

Det finnes to eksamener for piloter i åpen kategori,
én ny eksamen kommer i spesifikk kategori.
Begrepsavklaringer – eksamener og standardscenarioer:
• A1/A3-eksamen: netteksamen på flydrone.no
• A2-eksamen: teorieksamen på trafikkstasjonen
• STS-eksamen: teorieksamen, tilgjengelig på trafikkstasjonen
sannsynligvis fra 1.1.2022
• STS-praktisk trening: påkrevd praktisk trening for STS og PDRA-S01/S02
• Samarbeidende skole: operatør eller utdanningsinstitusjon som har
undertegnet samarbeidsavtale med Luftfartstilsynet
• Anerkjent droneskole: operatør eller utdanningsinstitusjon som
deklarerer å tilby trening i henhold til STS-kravene
• RO2/RO3 eksamen vil være tilgjengelig for statsluftfart og de som ville
havnet i sertifisert kategori.
• Det er mulig å fly i spesifikk, det er kun STS-01/02 som ikke kan
benyttes før desember 2023.

Alle som skal fly en drone over 250 g må ta A1/A3eksamen på nett.
A1/A3-Kurs
• Ta kurs og
eksamen
(piloter)
• Registrer deg
(operatører)

• Kurset dekker 9 temaer,
blant annet
luftfartssikkerhet,
generell UAS-kunnskap,
forsikring og personvern.
• Ca. 1-2 timer.

Kurs og eksamen er gratis
Eksamen må tas av alle uansett formål

A1/A3Netteksamen
• Eksamen består av
40 spørsmål.
• Eksamen er
bestått ved 30
rette svar (75%).

A1/A3Eksamensbevis

Vil du fly inntil 50 m fra andre med en drone på 500g-2kg,
må du ta A2-eksamen på trafikkstasjonen.
Fly drone i A3
Ta A1/A3-kurs
& netteksamen
• Piloten må ta
netteksamen.
• Operatøren
registrerer
seg.

Piloten kan fly i
områder der
det ikke er
utenforstående
til stedet og 150
m fra bebygde
områder.

Ta A2-kurs på
flydrone.no
• Kurset dekker 3
videregående
temaer (bl.a.
meteorologi).
• Tidsbruk ca. 2 t.

Fly drone i A2

Ta A2-eksamen på
trafikkstasjonen
• Eksamen består
av 30 spørsmål.
• Eksamen er
bestått ved 23
rette spørsmål
(75%).

Egentrening i A3
Treningsprogrammet er beskrevet i
regelverkets veiledningsmateriale.

Bekreft
gjennomført
egentrening

A2-sertifikatet
sendes via
Digipost.

Regelverk
STS-01 /
PDRA-S01
STS-02 /
PDRA-S02

PDRA
G01
PDRA
G02

SORA

Attachment A: Remote pilot
theoretical knowledge and
practical skill examination for
STS-01
Attachment A: Remote pilot
theoretical knowledge and
practical skill for STS-02.

Appendix A to AMC2 Article
11 The personnel in charge of
duties essential to the UAS
operation

OSO #9, #15, #22

- Level of assurance bestemmes
ut i fra SAIL-nivå

Praktisk opplæring

Skole eller operatør anerkjent
av Luftfartstilsynet,
utfører praktisk trening og
vurdering.

Skole eller operatør
anerkjent av Luftfartstilsynet,
eller den enkelte operatør
utfører praktisk
trening og vurdering.

Operatøren benytter en
egenutviklet
kompetansebasert treningsmanual som tar høyde for
nivået av kompleksitet
på operasjonene de utfører.

Teori

Teoretisk STS eksamen på
trafikkstasjon

Operatøren er ansvarlig for at
personellet har tilstrekkelig
teoretisk kunnskap

Operatøren er ansvarlig for at
personellet har tilstrekkelig
teoretisk kunnskap.
(GM1 UAS.SPEC.050(1)(d)
Responsibilities of the UAS operator)

Piloten er
kvalifisert til å
fly:
STS-01 og 02
PDRA-S01 og
S02

Piloten er
kvalifisert til å
fly PDRA-G01
og G02
Piloten er
kvalifisert til å
fly SORA

Opplæringskrav STS-01/02 og PDRA-S01/02
• STS-01 og PDRA-S01

• STS-02 og PDRA-S02

• Hva:

• Hva:

• Bestått eksamen åpen kategori A1/A3

• Bestått eksamen åpen kategori A1/A3

• Teorieksamen STS- Standardscenario

• Teorieksamen STS- Standardscenario

• Praktisk opplæring og ferdighetstest

• Praktisk opplæring og ferdighetstest

• Praktisk trening og vurdering gjennomføres av:

• Praktisk trening og vurdering gjennomføres av:

• Deklarert «recognised entity»

• Deklarert «recognised entity»

• Deklarert operatør

• Deklarert operatør

• Regelverk:

• Regelverk:

• Attachment A: Remote pilot theoretical knowledge and practical
skill examination for STS-01

• Attachment A: Remote pilot theoretical knowledge and practical
skill for STS-02

STS-eksamen
• 8 videregående temaer
• Ikke krav om å ta A2-sertifikat før STS
teorieksamen, men da 40 spørsmål for de som
ikke har A2-sertifikat
• For de som har A2-sertifikat fra før er det 30
spørsmål
• 75% riktig svar for å bestå eksamen
• Den enkelte skole/operatør står fritt til å kreve
at kursdeltakere har A2-sertifikat som krav til
forkunnskaper

Sertifikat

Opplæringskrav - Predefined Risk Assessment G01/02
• PDRA-G01

• PDRA-G02

• Hva:

• Hva:

• Operatøren er ansvarlig for at personellet får nødvendig
kompetanse-basert teoretisk og praktisk trening samt
dokumentasjon på dette

• Operatøren er ansvarlig for at personellet får nødvendig
kompetanse-basert teoretisk og praktisk trening

• Treningsprogrammet godkjennes av Luftfartstilsynet som en del av
søknaden fra operatør
• Praktisk trening og vurdering kan gjennomføres av:

• Treningsprogrammet godkjennes av Luftfartstilsynet som en del
av søknaden fra operatør

• Praktisk trening og vurdering kan gjennomføres av:

• Den enkelte operatør

• Den enkelte operatør

• «Recognised entity» eller deklarert operatør

• «Recognised entity» eller deklarert operatør

• Regelverk:

• Regelverk:

• Minimumskrav beskrevet I vedlegg A til AMC2 Artikkel 11
Personellet som er ansvarlige for plikter knyttet til UAS
operasjonen.

• Minimumskrav beskrevet I vedlegg A til AMC2 Artikkel 11
Personellet som er ansvarlige for plikter knyttet til UAS
operasjonen.

Kompetansekrav ved operasjon basert på SORA avhenger
av risikonivået (SAIL-verdien i SORA).
SAIL V & VI
Høy

• SORA beskriver 8 temaer som teoretisk og
praktisk trening skal dekke.

SAIL III & IV
Middels
SAIL I & II

• SAIL-verdien avgjør om treningsprogrammet må
være dokumentert eller godkjent.

Lav
Grad av påkrevd robusthet for treningsprogrammet for ulike SAIL-verdier.

• Temaanbefalinger for teorikurs finnes i
veiledningsmaterialet.

Opplæringskrav SORA
• SORA- Specific Operations Risk Assessment

• OSO- Operational Safety Objectives
• SAIL- Specific Assurance and Integrity Level

Krav i OSO- Operational Safety Objectives 09, 15 og 22
• Integrity kravet er alltid det
samme.
• Assurance kravet handler om krav
til dokumentasjon.

Pensumliste
• NPA- Notice of Proposed Amendment
• NPA 2021-09
• Appendix 7 fra side 200
• Ny AMC som beskriver pensum for
opplæringsmoduler i åpen og spesifikk
kategori

Vi ønsker å samarbeide med skoler som tilbyr droneutdanning.
• Samarbeidsavtale

• Samarbeidsforum

• Særnorsk avtale - frivillig

• Kun for de som har inngått samarbeidsavtalen

• Alle som skal tilby teoretisk og / eller praktisk
opplæring i dronesegmentet kan inngå avtalen

• Samarbeidet med droneskoler skal fremme
standardisering

• Rammeverk for å fremme opplæring i luftfart
med droner

• Samarbeidet med droneskoler skal bidra til
erfaringsutveksling og bedring av sikkerheten i
opplæring

• Bidra til erfarings- og kunnskapsutveksling
• Vi publiserer en oversikt over samarbeidende
droneskoler på våre nettsider
• Samarbeidsavtale med vedlegg

• Samarbeidet med droneskoler vil være
kompetansebyggende for Luftfartstilsynet og
skolene som driver opplæring
• Ressurs for fremtidig regelverksutvikling
• Mandat samarbeidsforum

Status droneskoler og hva vi i seksjonen jobber med
• Status droneskoler
• Mottatt samarbeidsavtale fra 5 skoler
• Samarbeidsavtale, vedlegg og mandat
samarbeidsforum på nettsiden vår
• Neste samarbeidsforum 09. november 2021 kl.
11:30-15:00
• Deklarasjonsskjema for skoler og operatører som
tilbyder av praktisk trening og vurdering for PDRAS01/02 og STS-01/02 på våre nettsider
• Liste over samarbeidende skoler publiseres på våre
nettsider

1
2
3
4
5

• Deklarasjonsskjema for skoler og operatører som tilbyder av praktisk
trening og vurdering for PDRA-S01/02 og STS-01/02
• Gir status som «recognised entity»

• Veileder for opplæring på nettside

• Mal for driftshåndbok

• Eksamen standardscenario

• Prosedyrer for tilsyn

Forklaring «entities»
• «Recognised entity»
• En organisasjon som har deklarert til Luftfartstilsynet at de er i samsvar med et spesifikt regelverk

• «Designated entity»
• En organisasjon som har blitt utpekt av Luftfartstilsynet til å gjennomføre en oppgave

• «Qualified entity»
• En organisasjon som er kvalifisert til å utføre myndighetspålagte oppgaver

Skoler omfattet av samarbeidsavtalen
• Fleksibel til å definere egne kurs og tentamen
• Kan tilby praktisk trening og teoriopplæring, men ikke
praktisk trening og vurdering for STS-01/02 og PDRA S01/02 som krever «recognised entity».
• Ingen offisiell anerkjennelse slik som en «recognised
entity»

Deklarasjonsskjema for skoler og operatører som
tilbyder av praktisk trening og vurdering
• Skole eller operatør sender inn deklarasjonsskjema
• Krav beskrevet i vedlegg 3 (Easy Access Rules side 245)
• Standardscenarioene ikke mulig før desember 2023.
• Deklarasjonsskjema blir lagt ut her

Takk for oppmerksomheten.

