


Avinor AS
• Samfunnsoppdraget
• Sikkerhet
• Regelverk

Avinor Flysikring
• Leverer lufttrafikktjeneste

• I høyere luftlag over norske land og 
havområder, samt over noe internasjonalt 
farvann 

• Til kontrollerte lufthavner og
• informasjonstjeneste til ukontrollerte 

lufthavner
• Spesifikke og detaljerte krav i 

regelverk av operativ art og til 
sikkerhetsstyring- SMS



ET OVERBLIKK- LUFTTRAFIKKTJENESTEN
Kontrolltårn:

Gate to runway
Approach:

Take off and climb
Underveistjenesten

En-Route
Approach

Approach and landing
Kontrolltårn

Runway to gate



Hvorfor er det fokus på SID
- sikker integrering av droner? 

Hendelser



Hendelser i 
Norge

• Droner kan skape større problemer enn stengt lufthavn



Når det skjer en hendelse
• Observasjon
• Rapport

• Innmelding / innmelder
• Vurderer avviket, varsling og umiddelbare tiltak –

beskrive avviket
• Mottak 

• Vurder og beslutt oppfølging ref. alvorlighet og 
risikopotensial - Undersøkelse 

• Analyse
• Kvalitetssikre informasjon og klarlegge årsak til 

avvik
• Oppfølging

• - Tiltak
• Monitorere
• Erfaringsutveksling

• Anmeldelser



Drone incident management at 
Aerodromes

Del 1. 
• Utfordringer med 

uautoriserte droner i 
nærheten av en lufthavn

Del 2.
• Veiledning og anbefalinger

Del 3. 
• Resurser og praktiske 

verktøy



Fare sone kart for lufthavn



Flyselskap

Tårn Sikkerhetsstab

Lufthavntjenesten

SHK

Flysikring 

Politiet

MIL

Luftfartstilsynet

Dronemiljøet

GA



Sikkerhetsstyring

«Sikkerhetsstyring er systematiske 
aktiviteter for å oppnå og opprettholde et 
sikkerhetsnivå i overensstemmelse med 
de mål og krav en organisasjon har satt 
seg. I dette arbeidet inngår også 
kontinuerlig forbedring av sikkerheten»



Sikkerhetskultur er en forutsetning 
for et velfungerende SMS. 

• Sikkerhetsstyring (SMS) er 
verktøyet 

• Mens Sikkerhetskultur bestemmer 
hvordan sikkerhetsstyring er 
implementert og får effekt i 
organisasjonen



Sikkerhetskultur

• Hva er sikkerhet? Sikkerhet mer enn fravær av risiko.

• Hva er sikkerhetskultur? Holdninger<->Kompetanse
• Måten vi gjør ting på hos oss (Kultur er ikke hva et system har, men hva det gjør). 
• Vårt DNA. 
• Ledelsen vil det.

• Når man bedrer sikkerhetskulturen, bedres sikkerheten

• Hvordan bygges kultur? 
• Tillit
• Informasjonsflyt, kommunikasjon



Elementene i Sikkerhetskultur

FleksibelFleksibel

InformertInformertRettferdigRettferdig

LLæærenderende

RapporteringsRapporterings
--villigvillig

Just Culture- rettferdighetskultur-> info om operativ risiko



Occurence Reports vs Serious Incidents
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Risikobildet 
• Dashboard
• Indikatorer

• Antall (pr movments)
• Type
• Bidrag
• Alvorlighet
• Risiko
• Trend
• Tiltak

• Ansvar

• Målkonflikter/beslutninger

• Sikkerhetsmarginer/drift



Barrierer

Egentlig er vår bransje sikker på en ganske robust måte, vi har mange barrierer for å unngå ulykker

Men det krever hardt og konstant arbeid og innsats og holde oss der

Og det er en del mekanismer som åpenbart utfordrer en «god» sikkerhetssituasjon og de er «nye»;

- Jo flere barrierer/mer avansert teknologi, jo mer komplekse systemer- kjente mestringsstrategier kan være utilstrekkelige eller 
feil

- New entrants

- Målkonflikter, balanseøvelse

- Drift into failure, «spiser av safety bufferene våre»



Hvilke barrierer finnes idag



Hva kan dere bidra med?

• LT – innmelding
• Rapportering
• Erfaringsutveksling 
• Samarbeid
• Avinor.no/Drone



Takk for oss!
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