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Kristian Gundersen Skjefstad
Flyoperativ inspektør
Seksjon for Ubemannet luftfart

Agenda
• 16:00-16:10 - Status droneskoler – Informasjon om samarbeidsavtale og samarbeidsforum
• 16:10-16:20 - EASA lovtekst og de forskjellige «entities»

• 16:20-16:25 - «Recognised entity» vs «designated entity»
• 16:25-16:40 - Formelle krav deklarasjon praktisk trening og vurdering
• 16:40-16:50 - Operasjonstyper og opplæringskrav i spesifikk kategori
• 16:50-17:00 – Pause

• 17:10-17:20 - Tilsyn med droneskoler
• 17:20-17:25 - Videre utvikling av regelverk rundt opplæring
• 17:25-17:30 – Oppsummering
• 17:30-18:00 - Spørsmål

Status per 19. mai 2021
• Status droneskoler
• Samarbeidsavtale, vedlegg og mandat samarbeidsforum på
nettsiden vår

Hva jobber vi med?
1

• 15 stykker på listen over interessenter
• Mottatt samarbeidsavtale fra 3 skoler – forventer flere i løpet av
kort tid

2

• Deklarasjonsskjema praktisk trening og vurdering som «recognised
entity»
• Deklarasjonsskjema praktisk trening og vurdering som operatør

• Veileder på nettside

• Samarbeidsforum – minimum 4 workshop per år
• Første samarbeidsforum 18. juni 2021 kl. 13:00-15:30 invitasjon
kommer til de som har signert samarbeidsavtalen

3

4

5

• Mal for driftshåndbok

• Eksamen standardscenario

• Prosedyrer for tilsyn

Samarbeidsavtale og samarbeidsforum
• 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
• Bidra til erfarings- og kunnskapsutveksling

• Vi publiserer en oversikt over samarbeidende droneskoler på våre
nettsider
• Samarbeidsavtale med vedlegg

• Samarbeidet med droneskoler skal bidra til erfaringsutveksling og
bedring av sikkerheten i opplæring
• Samarbeidet med droneskoler vil være kompetansebyggende for
Luftfartstilsynet og skolene som driver opplæring
• Ressurs for fremtidig regelverksutvikling
• Mandat samarbeidsforum

EASA- European Aviation Safety Agency - lovtekst
• IR- Implementing Regulation
• Selve lovteksten

• AMC- Acceptable Means of Compliance
• Beskriver en rekke krav for å være i samsvar - må krav

• GM- Guidance Material
• Veiledningsmateriale – ikke MÅ krav

• AltMoC- Alternative Means of Compliance
• Et utviklet alternativ til AMC – må godkjennes av Luftfartstilsynet ved søknad

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

«Recognised entity» vs «designated entity»
• «Recognised entity»

• «Designated entity»

• En deklarert tilbyder av praktisk trening og vurdering av
dronepiloter

• Enheter som er utpekt til å ivareta myndighetsoppgaver. Dette har
vi ikke planer om å gjøre per nå.

• Sender inn deklarasjonsskjema i henhold til vedlegg 6 (Easy Access
Rules side 242)
• Krav til «recognised entity» beskrevet i vedlegg 3 (Easy Access
Rules side 236)

• Skoler omfattet av
samarbeidsavtalen
• Fleksibel til å definere egne kurs og tentamen

• Deklarasjonsskjema blir lagt ut her

• Kan tilby praktisk trening og teoriopplæring, men ikke praktisk
trening og vurdering for STS-01/02 og PDRA S-01/02 som krever
«recognised entity» eller en operatør som har deklarert i henhold
til vedlegg 3.
• Ingen offisiell godkjenning slik som en «recognised entity»
• Ikke gjeldende utenfor Norge

Formelle krav deklarasjon – praktisk trening og vurdering
• Deklarasjon praktisk trening og
vurdering som «recognised
entity»
• Sender inn deklarasjonsskjema i henhold til vedlegg 6 (Easy Access
Rules side 242)
• Krav til beskrevet i vedlegg 3 (Easy Access Rules side 236)
• Vil ikke være gyldig før 02. desember 2021, men deklarasjonen
kan sendes i forkant

• Deklarasjonsskjema blir lagt ut her

Formelle krav deklarasjon – praktisk trening og vurdering
• Deklarasjon praktisk trening og
vurdering som operatør
• Sender inn deklarasjonsskjema i henhold til vedlegg 4 (Easy Access Rules side
242)

• Krav beskrevet i vedlegg 3 (Easy Access Rules side 236)
• Vil ikke være gyldig før 02. desember 2021, men deklarasjonen kan sendes i
forkant

• Deklarasjonsskjema blir lagt ut her

Spesifikk kategori – 3 varianter for operatørene
SORA

Søknad

Godkjenning

Deklarering

Fly

PDRA
STS

LUC
(egen godkjenning)

Kan godkjenne egne
operasjoner basert på SORA
og PDRA. Kan fly STS uten å
sende deklarasjon.

STS- Standardsscenario
• STS-01

• STS-02

• VLOS

• BVLOS med luftromsobservatør

• Under 120 meter

• Under 120 meter

• Dronen må ha C5 merking

• Avgang og landing må skje VLOS

• Maks hastighet 5 m/s

• Minst 5 km sikt

• Ingen utenforstående i operasjonsområdet

• Dronen kan flys maks 1 km fra piloten (2 km med
luftromsobservatør)

• Krav til buffersone:

• Maks 1 km fra nærmeste luftromsobservatør
• Spredt befolket område
• Dronen må ha C6 merking

Opplæringskrav STS- Standardscenario
• STS-01

• STS-02

• 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 (side 227 i Easy Access Rules)

• Attachment A: Remote pilot theoretical knowledge and practical
skill for STS-02 (side 235 i Easy Access Rules)

PDRA- Predefined Risk Assessment
• PDRA-S01

• PDRA-S02

• VLOS

• BVLOS med luftromsobservatør

• Under 120 meter

• Under 120 meter

• Drone under 25 kg

• Drone under 25 kg

• Maks hastighet 5 m/s

• Avgang og landing må skje VLOS

• Ingen utenforstående i operasjonsområdet

• Minst 5 km sikt

• Krav til buffersone:

• Dronen kan flys maks 1 km fra piloten (2 km med
luftromsobservatør)
• Maks 1 km fra nærmeste luftromsobservatør

Samme som standardscenariene,
men ikke krav til C-merket drone

Opplæringskrav PDRA- Predefined Risk Assessment
• PDRA-S01

• 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 (side 227 i Easy Access Rules)

• Attachment A: Remote pilot theoretical knowledge and practical
skill for STS-02 (side 235 i Easy Access Rules)

Pilotutdanning
Operatør

Deklarering for
trening og
operasjoner

Utdanne piloter

STS eksamen på
trafikkstasjon

Skole

Deklarering
for trening

Recognised entity
Utdanne piloter

Piloten er
kvalifisert til å
fly:
STS-01 og / eller
02
PDRA-S01 og /
eller S02
Gyldig i 5 år

Sertifikat
• Ikke krav om å ta A2-sertifikat før STS
teorieksamen, men da en egen eksamen for
de som ikke har A2-sertifikat
• Den enkelte skole står fritt til å kreve at
kursdeltakere har A2-sertifikat som krav til
forkunnskaper

PDRA- Predefined Risk Assessment
• PDRA-G01

• PDRA-G02

• Største dimensjon 3 m og kinetisk energi opp til 34 kJ

• Største dimensjon 3 m og kinetisk energi opp til 34 kJ

• BVLOS med luftromsobservatør

• BVLOS i fareområde

• Maks 120 m høyde

• Ingen høydebegrensning

• Minst 5 km sikt

• Innenfor radiorekkevidde

• Dronen kan flys maks 1 km fra piloten (2 km med
luftromsobservatør)

• Avgang og landing VLOS eller fra en sikker plass

• Maks 1 km fra nærmeste luftromsobservatør
• Avgang og landing VLOS eller fra en sikker plass
• Spredt befolket område

• Spredt befolket område

Opplæringskrav - Predefined Risk Assessment
• 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 (side 120 i Easy Access Rules)

• Minimumskrav beskrevet I vedlegg A til AMC2 Artikkel 11
Personellet som er ansvarlige for plikter knyttet til UAS
operasjonen (side 120 i Easy Access Rules)

Opplæringskrav SORA- Specific Operations Risk Assessment
• 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

Pause
• START 17:00

Tilsyn med tilbydere av droneopplæring
• Deklarasjon gir rettigheter og vi fører tilsyn med «recognised entities» og deklarerte operatører
• Tillatelser som vi gir til operatørene gir rettigheter og vi fører tilsyn med operatørene
• Tilsynene kan være både varslet og uvarslet

• Mer informasjon om dronetilsyn

Videre utvikling av regelverk rundt opplæring
• Innhold NPA 2021 om AMC/GM Reg 2019/947
• Ny AMC og GM for definisjonen av geografiske soner
• Ny AMC og GM for standard scenarioene (STS)
• Ny AMC for å være i samsvar med de risikoreduserende tiltakene og de operasjonelle
sikkerhetsmålene definer i SORA

• Ny AMC som beskriver pensum for opplæringsmoduler for fjernpiloter som opererer i den spesifikke
kategorien
• Generell oppdatering basert på første undersøkelse med tilbakemelding fra medlemslandene

Fremtidige aktiviteter 2019/947
• Konsultasjon av 2 PDRAer via
JARUS
• PDRA-G03 (rutine og automatisk overvåkning samt
inspeksjon av fasiliteter og infrastruktur)

• PDRA-G04 (I ikke-segregerte luftrom, uten å bruke
luftromsobservatører, med lengre rekkevidde og større
UAS)

• Over tynt befolkede områder

• Over tynt befolkede områder

• I luftrom reservert for operasjonen
• Ubemannede Luftfartøy opp til 3m dimensjon

• I ukontrollert luftrom, med lav sannsynlighet for møte med
bemannede luftfartøyer og hvor minimum 50% av bemannede
Luftfartøy er samarbeidsvillige i den forstand at de kan oppdages
av UAS-operatøren

• Innenfor direkte rekkevidde til C2 link

• BVLOS

• BVLOS

• Ubemannede Luftfartøy opp til 3m dimensjon
• Innenfor direkte rekkevidde til C2 link

Fremtidige aktiviteter 2019/947
• Standardisering av EU-forordning 2019/947 (andre undersøkelse planlagt i Juni og tredje for
September)

• Veiledning for operasjonelle autorisasjoner og LUC- Light UAS Operator Certificate
• Oppdatering SORA- Specific Operations Risk Assessment (via JARUS WG6)
• Kvantitativ vurdering av bakkerisiko

• Luftrisiko
• Cybersikkerhet
• Revisjon av hoveddelen

• Utvikling av treningsmateriale for SORA- Specific Operations Risk Assessment (via JARUS WG6)

Oppsummering

Operatør

Deklarering for
trening og
operasjoner

Utdanne piloter

STS eksamen på
trafikkstasjon

Piloten er
kvalifisert til å
fly:
STS-01 og 02
PDRA-S01 og S02
Gyldig i 5 år

Skole

Deklarering for
trening

Recognised entity
Utdanne piloter

Opplæringskrav - Predefined Risk Assessment
• 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 (side 120 i Easy Access Rules)

• Minimumskrav beskrevet I vedlegg A til AMC2 Artikkel 11
Personellet som er ansvarlige for plikter knyttet til UAS
operasjonen (side 120 i Easy Access Rules)

Opplæringskrav SORA- Specific Operations Risk Assessment
• 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

Spørsmål

Takk for oppmerksomheten.

