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De nye reglene har trått i kraft den 1.1.2021.
1.1.2021

• Overgangsordningen for tidligere RO1-, RO2og RO3-operatører avsluttes 31.12.2021.

1.1.2022
Overgangsordning for
RO1/RO2/RO3
opphører

• Operatører kan velge mellom å fly i åpen eller
spesifikk kategori.

BSL A 7-2 / (EU) 2019/947
BSL A 7-1

Fortsettelse for statsluftfart og
operasjoner med svært høy risiko

1.7.2022
Lyskrav og krav om
remote ID i spesifikk
kategori kommer

1.1.2023

3.12.2023
Standardscenario STS01 og -02 kan
deklareres

Flyging i åpen kategori
uten C-merket drone
blir mer restriktivt

• Unntak gjelder for statsluftfart (politi,
brannvesen, toll, …) og for det som blir
operasjoner i sertifisert kategori.

For mange kommersielle operatører vil en tillatelse
i spesifikk kategori være mest relevant.
Åpen
kategori

Spesifikk
kategori

Sertifisert
kategori

Flyging
innenfor faste
rammer

Operasjoner
basert på
risikovurdering

Risiko som
bemannet
luftfart

Lav risiko

Middels risiko

Høy risiko

• Operasjoner i åpen kategori er begrenset til droner
med liten vekt og/eller relativ stor avstand til
utenforstående.
• Spesifikk kategori gir mulighet til å utføre
operasjoner med høyere risiko enn åpen kategori,
basert på en SORA-risikovurdering.
• Alle skal registrere seg på flydrone.no.

SORA: Specific Operations Risk Assessment

Operasjoner i åpen kategori er begrenset til faste
rammer.
• Åpen kategori er begrenset til VLOS-flyging. Ingen
frakt av farlig gods er tillatt. Underkategoriene A1, A2
og A3 definerer tillat dronevekt og
sikkerhetsavstander.
• Regelverket skiller ikke mellom hobby og kommersiell
bruk, men operatører med flere piloter må ha:
• Prosedyrer for operasjonene
• En liste over all personell med tilhørende
ansvarsområder

• Registrering og A1/A3-eksamen er tilgjengelig på
flydrone.no, A2-eksamen på trafikkstasjonen.

Spesifikk kategori gir mer fleksibilitet til å få
tillatelse for de operasjonene man trenger.
• Per i dag anbefaler vi de fleste operatører å søke om
en driftstillatelse (operational authorisation).
• Større operatører med et sikkerhetsstyringssystem
kan vurdere å søke om en LUC (Light UAS operator
certificate).
• Fra 3.12.2023 blir det også mulig å
deklarere standardscenarioer.

Hoveddokumentene i en spesifikk-søknad er en
risikovurdering (SORA) og operasjonsmanual (OM).
• Operatøren kan velge mellom å lage en egen SORA eller
benytte seg av en PDRA (predefined risk assessment).

SORA - risikoklasser

SAIL I og II

Lav risiko
STS og PDRA-er
Mest vanlig per i dag

• SORA-en klassifiserer operasjonene etter en samlet
risikoverdi: SAIL – specific assurance and integrity level.

SAIL III og IV

Middels risiko
Anbefalt EASA-design
verification

• For relativt enkle spesifikk-operasjoner vil det være
hensiktsmessig å tilstrebe en risikoverdi på SAIL II.

SAIL V og VI

Høy risiko
Påkrevd sertifisering/
design verification
Eksempel oppsett OM for en operatør
med flere operasjonstyper

• SAIL V og VI krever design verifikasjon eller sertifisering av
EASA. Også for SAIL III og IV kan det være aktuelt.
EASA: European Union Aviation Safety Agency

Det finnes per i dag fire forhåndsdefinerte
risikovurderinger.
• PDRA-S01 & -S02 definerer enkle VLOS
og EVLOS operasjoner som speiler
standardscenarioene.
• Påkrevd teoretisk og praktisk eksamen
for PDRA-S01 & -S02 vil sannsynligvis
være tilgjengelig fra januar 2022.
• PDRA-G01 & -G02 definerer enkle
BVLOS-operasjoner og stiller ikke faste
krav til eksamen.

Standarscenario STS-01 og -02 blir
tilgjengelig i desember 2023.

Det er viktig at alle krav adresseres i søknaden.
• For PDRA-ene er det publisert en liste med krav. Vi anbefaler
at de adresseres i tabellform som foreslått i NPA-en.
• For egen SORA kommer kravene fra beregningen av bakke- og
luftrisiko med mitigasjoner og OSO-ene. Både integrity og
assurance krav skal adresseres.
• Beskrivelser av operasjoner, prosedyrer, kompetansekrav og
vedlikeholdsprogramm skal samles i en operasjonsmanual.

En fullstendig søknad sendes inn med skjema NF-1145.
• Ta gjerne kontakt for veiledning hvis noe
er uklar:
• postmottak@caa.no
• Telefontider tirsdag og torsdag kl 10-14

Begrepsavklaringer

Reglene er laget i EU og gjennomført i Norge
som nasjonal forskrift.
• (EU) 2019/947: de nye europeiske dronereglene
• AMC: Acceptable means of compliance
• GM: Guidance material
• BSL A 7-2: nasjonal «forskrift om luftfart med ubemannet
luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori» som gjennomfører
(EU) 2019/947
• BSL A 7-1: den tidligere norske droneforskriften «Forskrift om
luftfartøy som ikke har fører om bord mv.»
• EASA: European Union Aviation Safety Agency / det europeiske
flysikkerhetsbyrået

Det skilles mellom operasjonskategorier og
droneklasser.
• Tre kategorier av operasjoner:

Åpen (open), Spesifikk (specific), Sertifisert (certified)

• Underkategorier av operasjoner i åpen kategori:

A1, A2, A3: Se tabell for krav til dronevekt og sikkerhetsavstander.

• Klasser av C-merkede droner:

C0, C1, C2, C3 og C4 for flyging i åpen kategori,
C5 og C6 for flyging under standardscenarioer.

• Gamle RPAS-tillatelser som utløper: RO1, RO2, RO3

Fram til 2023 krever flyging i spesifikk kategori
godkjenning.
• Operational authorisation / Driftstillatelser for operasjoner i spesifikk
kategori
• LUC - Light UAS Operator Certificate: Sertifikat for større operatører
med sikkerhetsstyringssystem som vil kunne godkjenne egne
operasjoner innenfor visse rammer
• SORA – Specific operations risk assessment: Metode for
risikovurdering som skal brukes for spesifikk-søknader
• PDRA – Predefined risk assessment: Forhåndsdefinerte risikoanalyser
som man kan bruke istedenfor å utarbeide egen SORA
• STS – standard scenario: Operasjonstyper med utført risikovurdering
som vil kunne deklareres istedenfor å måtte søke om tillatelse

En risikovurdering med SORA-metoden er
grunnlaget for alle spesifikk søknader.
• SORA – specific operations risk assessment
• PDRA – predefined risk assessment
• GRC – ground risk class: bakkerisiko, steg 2 og 3 i SORA
• ARC – air risk class: luftrisiko, steg 4 og 5 i SORA
• SAIL – specific assurance and integrity level: samlet risikonivå, steg
7 i SORA
• OSO – operational safety objectives: krav som stilles til
dokumentasjon, kompetanse, teknsike systemer, o.l. basert på
SAIL-verdi, steg 8 i SORA

Det finnes to eksamener for piloter i åpen kategori,
én ny eksamen kommer i spesifikk kategori.
• A1/A3-eksamen: netteksamen på flydrone.no
• A2-eksamen: teorieksamen på trafikkstasjonen
• STS-eksamen: teorieksamen, tilgjengelig på trafikkstasjonen
sannsynligvis fra 1.1.2021
• A2-egentrening: påkrevd praktisk trening for å kunne fly i A2,
utføres på egen hånd
• STS-praktisk trening: påkrevd praktisk trening for STS og PDRAS01/S02, utføres på en anerkjent droneskole
• 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

Det er mulig å fly på nytt regelverk allerede i dag.
• Åpen kategori: 14 334 privatpersoner og 1893 organisasjoner
er registrert per 26.10.2021.
• Spesifikk kategori: 11 driftstillatelser, 1 cross-border
bekreftelse, 1 LUC per 26.10.2021.
• Vi forventer mange søknader rundt årsskiftet og ber derfor
om å få tilsendt spesifikk-søknader så snart som mulig for å
unngå forsinkelser i januar.
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Takk for oppmerksomheten.

