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1. Innledning 

a. Bakgrunn 

I forbindelse med ACN sikkerhetsseminar 11. februar 2015 lanseres en systematisk 

tilnærming til risikohåndtering for trening og konkurranse i akroflyging. 

 

b. Formål 

Formålet med utarbeidelse av en risikoanalyse for trening og konkurranse i akroflyging er 

primært å bidra til å forhindre ulykker. Gjennom å identifisere, vurdere og eliminere eller 

redusere risikorelaterte faremomenter til et akseptabelt nivå, kan ulykker unngås. I tillegg 

er meningen at prosessen skal engasjere og bevisstgjøre akromiljøet. Meningen er å dele 

risikoanalysen med alle berørte regionale miljøer, samt foreta gjennomgang og 

oppdatering i forbindelse med et årlig sikkerhetsseminar. 

 

c. Referanser 

FAA System Safety Handbook, dated December 30, 2000 

MIL-STD 882D, System Safety Program Requirements, February 10, 2000 

UK CAA CAP 760, Giudance on the Conduct of Hazard Identification, Risk Assessment 

and the Production of Safety Cases, January 13, 2006 

 

2. Beskrivelse av metode 

Innen luftfarten gir blant annet FAA System Safety Handbook, MIL-STD 882D og UK CAA CAP 

760 begreper og metoder for risikoanalyse. Utarbeidelse av risikoanalyse og risikohåndtering for 

trening og konkurranse i akroflyging baserer seg på relevante utvalgte deler av metode og 

prosessbeskrivelse i disse tre dokumentene. 

 

Fare er en tilstand, hendelse eller omstendighet som kan lede til eller bidra til en ikke-planlagt 

eller uønsket hendelse. Risiko er et uttrykk for resultatet av en uønsket hendelse sett i forhold til 

hendelsens alvorlighetsgrad og sannsynligheten for at den inntreffer. Gjennom risikoanalyse 

identifiseres farer, risikoer analyseres, prioriteres, tiltak vurderes, iverksettes og resultat evalueres. 

 

Ut over å forklare metoden på norsk har en valgt å bruke begrepene og definisjonene på engelsk. 

De refererte modeller for risikoanalyse innen luftfarten er godt kjent innen fagmiljøet i 

engelskspråklig form og en unngår dermed unøyaktigheter gjennom oversettelse. Det må forventes 

at personell ansvarlig for utarbeidelse av risikoanalyser for trening og konkurranse i akroflyging 

ved årlig sikkerhetsseminar er kvalifisert og enten kjenner metodikken eller erverver seg 

nødvendig kunnskap om den. 



 

Figur 1 Hendelse alvorlighetsgrader (Event Severity Scale Definitions) 

 

 Severity Scale Definitions 

I Catastrophic Results in fatalities and/or loss of the system 

II Critical Severe injury and/or severe system damage 

III Major Major injury and/or major system damage 

IV Minor Minor injury and/or minor system damage 

V Negligible Less than minor injury and/or less than minor system 

damage 

 

 

Figur 2 Sannsynlighet for at hendelse inntreffer (Probability/Likelihood Scale Definitions) 

 

 Likelihood Scale Definitions/Probability Rating 

A Frequent Likely to occur often 

B Probable Will occur several times 

C Occasional Likely to occur some time 

D Remote Unlikely to occur, but possible 

E Improbable So unlikely, it can be assumed it will not occur 

 



Figure 3 Risikoanalyse matrise (Risk Assessment Matrix) 

 

RISK ASSESSMENT MATRIX  

  Severity 

   Likelihood  Negligible 

V 
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IV 
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II 
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II 
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  A Frequent         High (4) 

  B Probable      

  C Occasional    Serious (3)  

D Remote   Medium (2)   

  E Improbable Low (1)     

 

 

3. Identifisere aktuelle faremomenter og konsekvenser  

(Hazard Identification: Identify Hazards and Consequences) 

Potensielle farer identifiseres gjennom både interne og eksterne kilder. I første omgang listes 

faremomentene i en ”Preliminary Hazard List” (PHL), for siden å grupperes etter funksjonell 

likhet for å analyseres. Før risikoanalyse starter, må resultat av angitte faremomenter angis som 

konsekvensen av den uønskede hendelse. Farefulle situasjoner bør typisk angi hvem, hva, hvor, 

når, hvorfor og hvordan. Dette gir et foreløpig resultat som uttrykker vilkår og konsekvenser som 

siden brukes under risikoanalysen. 

 

Fokus i forbindelse med risikoanalyse for trening og konkurranse i akroflyging må være 

faremomentene forbundet med denne aktivitetsformen eller aktuelt flymateriell. Andre områder av 

flyaktiviteten må gjerne inkluderes i ønsket grad, men må ikke komme på bekostning av 

grundighet og dybde i de primære faremomentene.  

 

Siden de aller fleste faremomentene er identiske for trening og konkurranse i akroflyging 

uavhengig av lokasjon er intensjonen å utarbeide eller oppdatere disse ved det årlige 

sikkerhetsseminaret i en generisk liste over potensielle faremomenter. Denne listen vil gi et godt 

grunnlag, men må også  tilpasses lokale forhold og regionale miljøer i nødvendig grad. 

 

4. Analysere faremomenter og identifisere risikofaktorer 

(Risk Analysis: Analyze Hazards and Identify Risks) 

Risikoanalyse er prosessen hvor faremomenter karakteriseres i forhold til alvorlighetsgrad og 

sannsynlighet. Dette kan enten være en kvalitativ eller kvantitativ analyse. En matrise for 



risikovurdering (Risk Assessment Matrix) brukes for å bestemme risikonivået som klassifiseres 

som lav, medium, alvorlig eller høy i henholdt til en angitt fargeskala. 

 

5. Vurdering av risiko 

(Consolidate and Prioritize Risks) 

Gjennom risikovurdering ses konsekvensen av hvert risikoelement som har vært gjenstand for 

analysering og sammenlignes opp mot akseptkriteria. 

 

6. Utvikle tiltak for å redusere risiko. 

Basert på en utarbeidet liste over prioriterte risiko gjennomgås hvert risikoelement og tiltak 

utvikles hvor en starter med det høyest prioriterte. Generelt vil risikoelementer enten kunne 

overføres, fjernes, aksepteres eller reduseres gjennom de foreslåtte tiltak. 

 

7. Evaluering og erfaringsoppbygging 

Etter gjennomført sesong gjennomføres en evaluering av risikohåndteringen slik at erfaring kan 

overføres til kommende sesong i forbindelse med årlig sikkerhetsseminar. 

 

8. Oppsummering risikoanalyse for trening og konkurranse i akroflyging 2015 

Risikoanalyse for sesongen med basis i tidligere erfaring og innspill fra sikkerhetsseminar pr 

11.02.2015 er sammenstilt i vedlagte Risk Assessment Matrix. Det organiserte konkurransemiljøet 

i akroflyging i Norge har utviklet generelt en svært god sikkerhetskultur basert på gode 

holdninger, velorganisert og ikke minst et treningssystem fra grunnleggende utsjekk gjennom de 

ulike konkurransetrinn. Identifisert rest risiko som nå fortjener hovedfokus for sesongen 2015 

vurderes med basis i erfaring å være: 

 Tekniske feil med kritiske systemer 

 Løse gjenstander (FOD) i flymaskiner 

 Innfasing av nytt flymateriell 

 

Identifiserte tiltak vil her henholdsvis være: 

 Implementere strengere krav til vedlikehold og kortere vedlikeholdsintervall utover 

fabrikantens krav samt trene mer på ulike nødsituasjoner og nødlandinger 

 Grundige kontrollrutiner, verktøykontroll og rengjøring ifm vedlikehold. Grundig preflight 

og postflight. Fokus på pilotbekledning og tilhørende utstyr som medbringes under 

flyging. Gjennomgå nødprosedyrer og alternativer ved eventuell låste kontroller. 

 I forbindelse med innfasing av nytt flymateriell sikre god opplæring, utsjekk og 

implementere kontiuitetskrav. 
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