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Definisjoner

• BSL E 3-6: Helikopterplass
• Et hvert område på land, vann, bygning, skip eller annen fast eller 

flyttbar innretning der helikopter foretar start, landing, taksing eller er 
oppstilt

• BSL E 4-1 til BSL E 4-4: Flyplass
• Ethvert område på land, vann, bygning, skip eller annen fast eller flyttbar 

innretning der luftfartøy foretar start, landing, taksing eller er oppstilt



To typer helikopterplasser

• På bakkenivå
• Elevert
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Helikopterplasser
• Hvilke regelverk gjelder for helikopterplasser?

Foruten om konsesjon og TOG

• Utformingskrav, BSL E 3-6
• Krav til bakketjeneste, BSL E 4-1
• Krav til plasstjeneste, BSL E 4-2
• Krav til elektrotjeneste, BSL E 4-2
• Krav til brann- og redningstjeneste, BSL E 4-4
• Krav til rapportering, BSL A 1-3

• Nice to know – ICAO Annex 14 Vol II – Heliports (5th edition july 2020)



Formålet med forskriftene
• «BSL E 3-6 § 1 - Formålet med forskriften er å forebygge og 

redusere omfanget av luftfartsulykker- og hendelser som kan 
tilbakeføres til utformingen av eller utstyret på en helikopterplass»

• Formålet er stort sett lik i alle forskriftene – de skal forebygge og 
redusere omfang av ulykker og hendelser som kan relateres til..

• Plasstjeneste
• Elektrotjeneste
• Brann- og redningstjeneste



BSL E 3-6
Forskrift om utforming av små 

helikopterplasser



BSL E 3-6 Utforming av helikopterplasser

• Spesifiserer hvordan en helikopterplass fysisk skal være 
bygget/utformet samt krav til kunngjøring av 
helikopterplassdata



BSL E 3-6 Utforming av helikopterplasser

• FATO/TLOF – Landings- og 
startområde

• Skal være 1,5 D-verdi for 
dimensjonerende helikopter

• Helling <3%
• Overflate: bæreevne og uten 

ujevnheter
• Kan være hvilken som helst 

form

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
D-verdi – Største lengde/bredde av et helikopter inklusive rotorerEks.AW 139 D- verdi 16,67 m1,5 x D = FATO/TLOF 25 meterSikkerhetsområde 2 x D = 33,4 meterEC 145 D-verdi 13,03 meter1,5 x D = FATO/TLOF 19,5 meterSikkerhetsområde 2 x D = 26,1 meterFATO - Et definert område over hvilket avsluttende innflyging til hover eller landing finner sted eller hvorfra start kan foretasTLOF - Et område som et helikopter kan sette seg på eller løfte seg fraD-verdien på enkelte landingsplasser kan variere noe ut fra at vi har tatt Forsvarets behov i 



FATO utforming



BSL E 3-6 Utforming av helikopterplasser

• Sikkerhetsområde
• Begynner fra ytterkant av 

FATO/TLOF
• Trenger ikke ha «fast» dekke 

(kan være luft)

• Hinderflater
• Minst to inn- og utflygingsflater
• Sideflater

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Gjenstander som kan være på/i sikkerhetsområdet er – lysanlegg.Krav til brekkbarhetObjekt skal ikke gjennomtrenge flate som begynner 25 cm over ytterkanten av FATO og har en stigning utover på 5 %NB NB – Ingen bevegelige hinder skal være på sikkerhetsområde (eller FATO/TLOF) når det er trafikk (ingen traktorer, tauetraller ol)D-verdi 15 meter = 0,25 D er da 3,75 meterHensikt sikkerhetsområde: område som er uten hinder/gjenstander FOR Å BESKYTTE HELIKOPTERETInn/utflygingsflaterInn/utflygingsflatene skal være separert med minst 150 graderHEMS Inn/utflygingsflatene skal være separert med minst 180 graderInn/utflygingsflatene skal bestå av 3 seksjonerFørste seksjonDivergens VFR dag – 10 %Divergens VFR natt – 15 % - strengere krav da flaten er noe større/bredereSideflaterIht. fastsatte inn/utflygingsflaterStigning, divergens





Hinder: begrensning og fjerning

• Hinder skal fjernes dersom praktisk mulig
• Hvis hinder ikke kan fjernes skal det:

• Utføres en risikoanalyse
• Iverksettes kompenserende tiltak

• Nye hinder skal ikke etableres
• Vei innenfor hinderflatene

• Vurder hvorvidt kjøretøy kan utgjøre hinder
• Hinder skal merkes – farge/hinderlys

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Oppfordring – risikoanalyser gjøres i samarbeid med helikopteroperatørKjøretøy som hinderDokumentasjon på vurderingenIverksett evt. kompenserende tiltak



Merking på helikopterplass

• Merking skal være synlig for luftfartøy under alle lys- og 
siktforhold landingsplassen skal brukes under

• Fast dekke merkes med maling (Gul i Norge)

• Øvrig områder merkes med annen hensiktsmessig materiale som 
fastsatt i TOG



Identifikasjonsmerking

• Plasseres i midten av 
FATO/TLOF

• Bokstaven H i gul farge
• HEMS landingsplasser –

bokstaven H i rød farge 
på et gult kors

• Krav til dimensjoner

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
HEMS – Helicopter Emergency Medical ServiceH dimensjoner3 m høy1,8 m bredde totalt0,4 m bred pr felt



Merking FATO/TLOF

• Ytterkanten merkes med 
heltrukken gul linje

• Krav til bredde på linjen

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
FATO/TLOF 1,5 x D-verdi til dimensjonerende helikopterBredde på linjen 30 cm



Merking settingspunkt

• Heltrukken gul linje (i sirkel)
• Innvendig diameter skal 

være ½ D-verdi

• HEMS plasser skal ikke 
merke settingspunkt

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Settingspunkt gul linje 50 cm bredI sirkel, firkant, trekant…Helseforetak har ikke settingspunkt – har identifikasjonsmerking!



Merking av bæreevne
• Dersom FATO/TLOF har 

begrenset bæreevne skal største 
masse som helikopteret kan ha 
merkes

• Angis:
• I hele tonn
• To siffer
• Etterfulgt av bokstaven t

• Krav til
• Utforming av bokstav og tall
• Farge
• Plassering

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Bæreevne – særlig på eleverte helikopterplasserUtforming bokstaver/tallbokstaver 1,2 m høgTall 1,5 m høgFarge gulPlasseringUnder ID merkingen, midtveis mellom tverrstrek i H og settingspunkt sirkel



Merking av inn- og utflygingsretning
• Dersom det er mindre enn 180 

grader mellom 
inn/utflygingsretning skal dette 
merkes med piler

• Krav til farge
• Krav til bredde
• Lengde tilpasses mellom 

ytterkant av FATO/TLOF og 
settingspunk

• Pilene er i forlengelse av 
inn/utflygingsflatenes 
senterlinjer



Lysanlegg



Lysanlegg
Generelt
• Alle landingsplasser som skal brukes i mørke skal ha lysanlegg
• Det skal finnes dokumentasjon på lysanlegget
• Lysanlegg skal konstrueres slik at lysbildet ikke påvirker 

flysikkerheten
• Lysanlegg skal ikke blende pilotene
• Eleverte lysanlegg skal ha lett masse og være brekkbar
• Nedfelte lys skal være slik at helikopter skal kunne rulle over 

den uten å gi skade på helikopter



Lysfyr
• Helikopterplass som er 

vanskelig å se fra lang 
avstand skal ha etablert 
lysfyr

• Rundstrålende hvitt 
blinkende lys



Lys for FATO/TLOF
• Flomlys om nødvendig
• Kantlys etableres dersom landingsplassen skal brukes i mørke
• Krav til

• plassering av FATO/TLOF lys
• avstand mellom lysene
• farge
• Lysintensitet og fordeling
• Høyde på eleverte kantlys

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Flomlys må ikke være hinder eller blende piloterFATO/TLOF lysPlasseres max 1,5 m fra ytterkant av merkingenJevn avstand, ikke over 5 meter mellom  lyseneAvstand mellom lys når helikopterplassen er elevert skal ikke være mer enn 3 meterEr FATO/TLOF firkantetminimum være 4 kantlys på hver sideEtt i hvert hjørneMaxhøyde er 25 cm på eleverte kantlys



Hinderlys

• Alle identifiserte hinder skal 
merkes med hinderlys

• Fast eller blinkende
• Hinderlys skal ses fra alle kanter
• Intensitet ikke mindre enn 10 cd 

rødt lys – anbefaler 32 cd

PHOTO MIKAEL DAMKIER 

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Blinkende hinderlys har krav til frekvens pr minEr det flere blinkende hinderlys skal diss blinke synkront



Utstyr og inngjerding mm

• Krav til minst en vindpølse

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Vindpølse plasseres slik at den gir korrekt indikasjon på vindforholdSkal være godt synligUtformingSkal gi indikasjon på retning og vindstyrkeTraktformetLengde minst 2,4 meterStørste åpning over 0,6 meter minste åpning ikke mindre enn 0,3 mFarge oransje eller oransje og hvitDersom hinder skal den utformes slik at den ikke kan skade helikopterDersom VFR natt skal vindpølsen være belyst eller merket med hinderlys



Inngjerding
• Innehaver av helikopterplassen 

skal:
• Etablere systemer som sikrer 

uvedkommende personer og 
kjøretøy adgang når 
helikoptertrafikk

• Etablere skilting, gjerder og porter 
når nødvendig

• Etablere systemer som forhindrer 
at ville/tamme dyr tar seg inn på 
landingsplassen når trafikk PHOTO GERGELY ZSOLNAI



Helikopterplassdata og kunngjøring

• Innehaver/operatør av helikopterplass skal:
• Fremskaffe, dokumentere og vedlikeholde angitte data om 

helikopterplassen
• Data skal gjøres kjent for brukerne via

• AIP – Se: Avinor - eAIP Norge eller
• Flyplass/driftshåndbok (mest vanlig)

https://ais.avinor.no/no/AIP/View/123/2023-01-26-AIRAC/html/index-no-NO.html


Følgende data skal kunngjøres
• D-verdi – i meter og cm
• Referansepunkt – i grader, minutt og sekund
• Høyde over havet – i fot
• Utforming (skal måles og beskrives)

• På bakke eller på bygning
• Rettvisende retning til inn- og utflygingsflatenes senterlinje

• I grader og hundredelsgrader
• Diameter eller bredde og lengde i hele meter, største helning i hele og 

tiendedels %, type overflate og bæreevne (i hele tonn)



Følgende data skal kunngjøres
• Sikkerhetsområdets diameter eller lengde og bredde i hele 

meter og type overflate
• Type og plassering av merking
• Type og plassering av lysanlegg

• NB – de to siste skal plasseres på tegning i OK målestokk
• Hinder kunngjøres:

• Type objekt, posisjon i grader, minutt, sekund og tiendedels sekund
• Objektets høyde i fot
• Beskrivelse av merking samt type og plassering av hinderlys

• Terrenghinder kunngjøres
• Beskrivelse av terreng/terrengets utstrekning, posisjon til høyeste 

topper i grader, minutt, sekund og tiendedels sekund, høyde i fot, (type 
og plassering av evt. belysning)



Følgende data skal kunngjøres

• Restriksjoner og merknader

• Dersom annen relevant info om helikopterplassen skal dette også 
kunngjøres i driftshåndboken

• Eks: Dispensasjoner, utforming ol.



BSL E 4-1
Forskrift om bakketjeneste

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Bakketjeneste er aktiviteter som er nødvendig for drift og vedlikehold; omfatter plasstjeneste, elektrotjeneste, RFF tjeneste og forebyggelse mot anslag mot luftfarten



BSL E 4-1 Krav til bakketjeneste
• Operatør av helikopterplass 

skal utpeke flyplassjef
• Det skal  også utpekes en 

stedfortreder for flyplassjef
• Flyplassjef er ansvarlig for at 

utforming og bakketjeneste 
tilfredsstiller 
Luftfartstilsynets krav samt 
egne krav

PHOTO IGOR ZAKOWSKI 

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Oppnevning av flyplassjef betyr at flyplassjefen er ansvarlig for flysikkerheten ved landingsplassenFlyplassjefForskriften gir Luftfartstilsynet (LT) anledning til å godkjenne utpekt flyplassjef (via samtale med LT)Må være ansatt hos flyplassoperatørAvgi villighetserklæringHa relevant utdanningKunne dokumentere administrativ erfaring og ledererfaringHar ikke vært praktisert men muligheten er tilstede…



Flyplassjef
Er ansvarlig for:
• Styring/overvåking av utforming og bakketjeneste
• Dokumentasjon for

• Utbygginger, anskaffelser, planer, kontrakter, avtaler, informasjon mm
• Bakketjenesten; håndbøker, prosedyrer, instrukser, informasjon
• Kontrollere at dokumentasjonen blir etterlevd
• At underlagt personell har tilstrekkelig opplæring og trening

• Kan delegere arbeidsoppgaver

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Delegering av:PlasstjenesteElektrotjenesteRFF tjenesteUansett ansvarlig for  sluttresultatSkal ha tilgjengelig og nødvendig dokumentasjonLover og forskrifterInstrukserInformasjonsskriv



Rapportering & stenging
• Flyplassjef er pliktig til å rapportere til LT dersom det er 

vesentlige endringer i/ved:
• Flyplassens utforming
• Omgivelser
• Utstyr
• Bakketjeneste

• Flyplassjefen er pliktig til å informere brukerne av 
landingsplassen dersom det oppstår forhold som påvirker 
flysikkerheten

• Flyplassjefen kan stenge hele eller deler av helikopterplassen 
dersom det oppstår forhold som medfører risiko

• Dette er flyplassjefens ansvar og plikt!

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Forhold som påvirker flysikkerheten:Lysanlegg ikke tilfredsstiller kravStore ujevnheter i dekkeHinder som dukker opp (byggekraner)Rapportering til fartøysjef kan delegeres til de/den som utfører inspeksjonStenging helt eller delvis av helikopterplassen er ikke en optimal situasjon for pasienterMen det er også viktig å ivareta crewets sikkerhetDelvis stenging – dersom en landingsplass har et lysanlegg som ikke er iht. forskriftskrav skal dette settes ut av drift og rapporteres til LT.Dette betyr at det kun kan forekomme VFR-dag flyginger til helikopterplassenHelt stengingKunngjøring til brukerneNOTAM skal sendes utStengemateriell



Kvalitetsstyring

• Det skal utarbeides en 
flyplasshåndbok

• Flyplasshåndboken skal ha et 
system som sikrer at den er korrekt 
og lett å finne frem i

Kommer tilbake til innholdet i 
flyplasshåndboken…

PHOTO KENTOH

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Vedlegg 2 – «suppeoppskrift» flyplasshåndbok



BSL E 4-2
Forskrift om plasstjeneste

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
BSL E 4-2 – Forskrift om plasstjenesteTjeneste som skal drifte og vedlikeholde flyplassens ferdselsområde, sikkerhetsområde, hinderfrihet, skilt og merking§ 5 – Leders ansvar (leder for plasstjenesten)§ viser til § 8 - § 13§ 6 - Inspeksjoner§ 8 – Vedlikehold av ferdselsområde (jevnhet, friksjon, vannavrenning, fri for snø, slaps mm)§ 9 – Fornyelse av overflater (nytt dekke?)§ 10 – Sikkerhetsområdene – Skal vedlikeholdes slik at godkjenningsvilkår opprettholdes, jevnhet på dekke, FOD, vegetasjon, overflaten på sikkerhetsområdene§ 11 – Hinderfrihet – hinderflater skal være hinderfri (kraner, vegetasjon mm)§ 12 - Områdene ved installasjoner – dersom dere har utstyr for navigasjon, met., innflygingslys – skal områdene rundt vedlikeholdes§ 13 – Skilt og merking – skal vedlikeholdes



Inspeksjon vs kontroll

• Inspeksjon – visuell sjekk på at utstyr fungerer, er i posisjon og 
uten synlige skader

• Kontroll – Mer omfattende undersøkelse hvor en grad av 
demontering utføres

• Rengjøring
• Justering
• Skifte av slitte deler
• Sjekk av kum

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Inspeksjon – utføres av hvem som helst som har fått opplæringKontroll - utføres av sertifisert/autorisert elektriker, brannmannskap mm



Leder plasstjeneste
Det skal utpekes en leder for plasstjenesten

Leder skal:
• Utarbeide og vedlikeholde prosedyrer og dokumentasjon som 

sikrer at ferdsels- og sikkerhetsområder tilfredsstiller TOG
• Kontrollere at prosedyrene blir etterlevd
• Sikre at evt. underlagt personell har opplæring til å utføre 

pålagte oppgaver

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Prosedyrene for vedlikehold av områdene skal være klar og konkret – unngå «prosatekst».Eks:tilstand på asfalt/dekke ved helikopterplassen – Fremmede objekter skal ikke være der men det er like viktig å sjekke tilstanden på asfalt/betong/aluminium.Tilstanden på merkingen når tørr eller når våt – SYNLIGHET??



Plasstjeneste - inspeksjonsfrekvens

Ved helikopterplasser som ikke brukes alle dager eller hele 
døgnet:

• Helikopterplassen med tilstøtende områder skal inspiseres før 
første flyging finner sted til/fra plassen

• Hvem som helst (som har kompetansen) kan utføre inspeksjonen
• Loggføring

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Inspeksjon – visuell besiktigelse/bekreftelse på at utstyr og landingsplass er OK



Rapportering

• Dersom det oppdages 
forhold som kan ha 
betydning for 
flysikkerheten skal dette 
rapporteres til fartøysjef

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Hvem som rapporterer hva til hvem avgjør operatør av landingsplassDet skal være etablert prosedyrer for rapporteringInformasjonen SKAL nå fartøysjef dersom det har betydning for flysikkerhetTrenger ikke være synkehull – lysanlegg som ikke er etter kravSNØ OG GLATT



Vedlikehold av ferdselsområde
• Krav til jevnhet og friksjon
• Fri for løse gjenstander – FOD
• Vannavrenning

• VINTERVEDLIKEHOLD

• Fornyelse av overflater
• Vil måtte utføres på et eller annet tidspunkt

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
§ 8FODPlastposer, objekter, småstein fra asfaltdekkeVintervedlikeholdSkal etablerer prosedyrer for dette, tenk igjennom:Opplagring av snø/snødeponiBrøytekanter (80 cm)Merking av brøytekanter med farge ??Bruk av strøsand eller salt ?



Vedlikehold av sikkerhetsområder og 
hinderflater

Hvorfor?

• Ujevnheter/løse steiner
• Andre objekter/busker/trær/gress
• Vegetasjon eller andre objekter i inn/utflygingsflatene
• Vegetasjon eller andre objekter i sideflatene
• Skal fjernes
• Utføres for å opprettholde krav satt i TOG

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Hvorfor vedlikehold?Flysikkerhet! For å beskytte piloter og helikopter dersom en situasjon oppstårGress på sikkerhetsområdeneVedlikeholdes slik at det ikke påvirker nedsenkede kantlysTilstanden skal være slik at sikkerhetsområdene ikke medfører mer skade på personell eller utstyr dersom helikopteret havner herHinder i en sideflate er tillatt – som regel et bygg eller lignende og dette merkes med hinderlysHinder i inn/utflygingsflate samt hinderfrie stigeområder skal ikke forekomme



Vedlikehold av:
Installasjoner
• Ikke mange helikopterplasser har 

tekniske installasjoner på bakken
• Men for de som har dette skal områdene 

rundt vedlikeholdes slik at funksjon ikke 
påvirkes

Skilt og merking
• Vedlikeholdes for å opprettholde 

funksjon

PHOTO LEIF INGVARSSON 

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Adgang forbudt skilt - Skilt skal være synlig og ikke slittRøyking ikke tillatt skilt - Skilt skal være synlig og ikke slittEr skilt blitt skadet? Bytt.Merking – skal være godt synlig under alle værforhold og når dekke er tørt eller vått



BSL E 4-3
Forskrift om elektrotjeneste

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
BSL E 4-3 – Forskrift om elektrotjenesteNB – husk forskjell på inspeksjon og kontroll



Leder elektrotjeneste
Det skal utpekes en leder for elektrotjenesten

Leder skal:
• Utarbeide og vedlikeholde prosedyrer og dokumentasjon som 

sikrer at lysanlegg med bakenforliggende forsynings- og 
fordelingsanlegg tilfredsstiller TOG og krav i forskrift

• Kontrollere at prosedyrene blir etterlevd
• Sikre at evt. underlagt personell har opplæring til å utføre 

pålagte oppgaver
• Vedlikehold skal utføres iht. kapittel 4
• Rapportering iht. § 9



Elektrotjeneste - inspeksjonsfrekvens

Alle helikopterplasser med lysanlegg skal inspiseres FØR første 
flyging finner sted i mørket

Lysanlegg skal inspiseres for:
• Helikopterplassen med tilstøtende områder skal inspiseres før 

første flyging finner sted til/fra plassen
• Hvem som helst (som har kompetansen) kan utføre inspeksjonen
• Loggføring

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Inspeksjon = visuell sjekk på at utstyr fungerer, er i posisjon og uten synlige skader



Lysanleggenes brukbarhet
Dersom lysanlegg har avvik/feil som kan påvirke flysikkerheten 
skal:
• Avvik/feil rettes
• Lysanlegg meldes ut av drift

Rapportering
NB – melding til:
• Fartøysjef
• NOTAM?
• LT

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Anlegg settes ut av drift dersom:85 % av kantlysene skal fungere – 15 % av alle lys kan være US2 lamper ved siden av hverandre er US = anlegget må meldes ut inntil lamper er fixetRapport til LT - dersom godkjenningskrav E 4-3 ikke kan opprettholdes



Kapittel 4 – Krav til vedlikehold
• Det skal etableres et system for vedlikehold av lysanlegg

• Systemet skal være iht. vedlegg 1

• I den grad det er nødvendig, skal det være tilgjengelige 
reservedeler

Kantlys
• 85 % av kantlys skal fungere

• 2 lysenheter inntil hverandre kan ikke være US
• 85 % av innflygigslys skal fungere

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
ReservedelerDersom man kan anskaffe lamper med tilhørende på kort tid – ikke nødvendig å ha reservedeler liggendeDersom man har gamle lampetyper som er vanskelig å få tak i deler – stock opp!



Inspeksjonsfrekvens
Månedlig: farlig/villedende lys/annet
• Arbeidslys ved nærliggende byggeplasser
• Byggekraner mm

Ukentlig: hinderlys
• Hver uke

Omgivelser = hinderflater samt inn/utflygingsflatene/traseer

Farlig/villedende lys skal fjernes/endres

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Helikopterplassens omgivelser skal overvåkesOppmerksomhet mot:Veier, havneområderKjøpesenter og andre godt opplyste områderAnleggs og byggearbeiderMaster med varsellys



Kontroll av lysanlegg
Kontroll = en grad av demontering utføres = opplæring

• Det skal utarbeides et system som:
• Angir tidspunkter/intervaller:
• Skriftlige prosedyrer/instruksjoner
• Omfang av kontroll og test
• Skifting av lamper mm

• Kantlys skal:
• Fungere som forutsatt
• Fri for forurensninger, avsetninger, kondens, slitasje, fremmedlegemer 

mm  som kan hindre/skjerme/påvirke lysfunksjonen



Kontrollfrekvens lysanlegg

• Årlig - Kantlys FATO/TLOF
• Eleverte og nedfelte skal ha full kontroll årlig
• Nedfelte kantlys skal i tillegg ha prismerens når nødvendig

• Innflygningslys (APCH-lys) 
• Full kontroll årlig
• Vinkelkontroll vår og høst

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Kummer åpnes og tilkoblinger sjekkesMåle spenningJordfeil?



Dokumentasjon

• Det skal føres logg over 
utførte inspeksjoner og 
kontroller

• Feil/mangler skal 
registreres (samt 
utbedres)

• Logg skal oppbevares i 
minimum 2 år
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BSL E 4-4
Forskrift om brann- og 

redningstjeneste
(RFF)

Foredragsholdernotater
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BSL E 4-4 – Forskrift om brann- og redningstjenesteRFF – Rescue and fire fighting



Leder brann- og redningstjenesten
Det skal utpekes en leder for brann- og redningstjenesten

Leder skal:
• Utarbeide og vedlikeholde prosedyrer og dokumentasjon som 

sikrer at brann- og redningstjenesten tilfredsstiller TOG og krav i 
denne forskriften

• Utarbeide havariplan (tillegg til politiets planverk)
• Kontrollere at prosedyrene blir etterlevd og øvd
• Sikre at evt. underlagt personell har opplæring og øving til å 

utføre pålagte oppgaver



Havariplan og dimensjonering

• Det skal utarbeides en havariplan som samsvarer med 
lufttrafikken på helikopterplassen (innhold - se del 2 pkt. 5 –
«suppeoppskrift»)

• Dimensjoneringen skal være etter den lufttrafikk som tillates

• Havariplanen skal øves regelmessig
• Innsatstid for helikopterplasser med eks. H2

• Andre nødetater bør være involvert i øving av havariplanen i den 
grad det er mulig å få til
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Helikopterplasser – ulike krav RFF

• Det er forskjell i krav til brann- og redningstjenesten for ulike 
helikopterplasser

• På eleverte helikopterplasser settes det krav om RFF kategori 
ut fra helikoptertypens totale lengde

• Helikopterplasser på bakken har også variasjon relatert til RFF
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Stort helikopter med plass til 10 pax eller fler – H2:AW-139, 16,6 m og13 paxAW-101, 22,8 m og 40 paxSea King



RFF kategori vs slokkemidler



RFF - Helikopterplasser på bakke

Enmotors helikopter
• 12 kg pulverapparat

Flermotors helikopter
• D-verdi mindre enn 15 m – 2 x 12 kg pulverapparat
• D-verdi lengre enn 15 m (og flere enn 10 personer) – 25 kg 

pulverapparat på tralle
• Men H2?
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Luftfartstilsynet arbeider med oppgradering av regelverk for helikopter.Nødvendig med avklaringer på hva som skal være endelige krav for RFF



Pulverapparater/CO2

• Halvparten av pulverkapasitet 
kan byttes ut med dobbel 
mengde CO2
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System for vedlikehold

• Det skal etableres et 
system for vedlikehold 
av 
slokkemidler/apparater/
utstyr
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Annet tilgjengelig redningsutstyr

Skal ha:
• Vernehansker
• Førstehjelpsveske
• 2 x håndlykter

Bør ha:
• Hjelm m/visir
• Vernestøvler
• Wire/boltkutter
• Kubein/brekkjern
• Havariøks
• Sykebårer
• Ulltepper



Opplæring

• Det er ikke hver enkelt ansatt sin oppgave å gjøre seg kjent med 
slokkemidler og utstyr

• Operatør av helikopterplass skal bla. sørge for:
• Opplæring i inspeksjon av helikopterplass

• Hva skal det ses etter
• Hvordan rapportere inspeksjoner/avvik/feil

• Opplæring i oppgaver ifm. hendelser/ulykker
• Opplæring i bruk av slokkemidler og utstyr



Flyplasshåndbok
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Innhold flyplasshåndbok
BSL E 4-1 vedlegg 2

• Generelt
• Hensikt og målsetting
• System for 

dokumentstyring
• Innholdsfortegnelse 

(versjon
• Ansvarsforhold

• Delegering av yndighet
• Konsesjon m/vilkår

• Godkjenning m/vilkår
• Flyplassdata jf. BSL E 3-

6
• Operasjon og 

vedlikehold
• E-4-1: inst. Og pros. §§ 6, 

7, 8, 9 og 10
• E 4-2: § 5 jf. §§ 6 t.o.m 13
• E 4-3: § 5 jf. §§ 5 t.o.m 12
• E 4-4: § 5: prosedyrer, 

instrukser, havariplan, 
øving, vedlikehold

• Security



Innhold flyplasshåndbok
• Flynavigasjonsutstyr
• Flynavigasjonstjeneste
• LTT
• Beredskapsplaner
• Ledelse

• Ansvarlig leder
• Flyplassjef og stedfortreder
• Leder plasstj.
• Leder elektrotj
• Leder RFF

• Stillingsinstrukser
• Styringssystem
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Beredskapsplaner – Hva gjør operatør av landingsplass dersom strøm går og landingsplassen ikke kan brukes VFR natt?Ledelses og styringssystemKrav til oppbevaring av dokumentasjon for utførte inspeksjoner og kontroller – min 2 årRapportering hendelser og driftsavvik BSL A 1-3 og annetHvem rapportererHvordanTil hvemHvilket systemStyringssystemRisikoanalyserForbedring av systemer, rutiner, 



BSL A 1-3
Forskrift om rapporterings- og 

varslingsplikt ved luftfartsulykker 
og hendelser mv
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BSL E 4-4 – Forskrift om brann- og redningstjenesteRFF – Rescue and fire fighting



Krav om rapporterings- og varslingsplikt; 

• Forskriften gjelder ved luftfartsulykker og luftfartshendelse

• Forskriften har et vedlegg ( forordning 2015/1018) som viser til 
hva og hvem som er rapporteringspliktig:

• Drift av luftfartøy
• Tekniske forhold og vedlikehold og rep. av luftfartøy
• Tilfeller knyttet til flyplasser og bakketjenester
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Ulykke – eks. helikopter havarerer, eller flyr inn i hinderHendelse – Alt annet enn en ulykke. Eks. glatt is på landingsplassen (ikke friksjon)Drift av luftfartøyStart landingTap av kontroll, avvik fra flygehøydeTekniske tilfellerTekniske forhold og vedlikehold og rep. Av luftfartøyKonstruksjonVedlikeholdLuftdyktighetTilfeller knyttet til flysikringstjenesterKollisjon med dyrTap av funksjonerBombetrusselTilfeller knyttet til flyplasser og bakketjenesterKollisjon eller nestenkollisjon med fugler og dyrInntrengning på eller utforkjøring fra område for siste innflygingsfase og start (FATO)Hinder som ikke er kunngjortFremmedlegemer på trafikkområdet (FOD)Uvedkommende på landingsplassen2.3.11) – Utilstrekkelig avisning/forebygging av isdannelse



Spørsmål

postmottak@caa.no 
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