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Fallskjermflyging- dagens regelverk 

• Ikke krav til kommersiell operatør,( ved untak av hopping fra 

helikopter) ,siden F/NLF er en “ikke kommersiell organisasjon” og 

flyging utføres for medlemmer  

• Tilbys ikke allmenheten. 

 

• For kommersielle sikkerhetssystemer kreves det kommersielle 

flyoperatører. 



Fallskjermflyging- dagens regelverk 

• Krav I BSL D 4-2 “fallskjermforskriften” 

 

• SOP( krav fra 2006) 

• Krav til dokumentasjon på Step, dør, etc.( 2010) 

 

 

   



EASA Regelverket – som er og kommer.. 

Dagens 
EASA 

regelverk 

EASA First 
extension 
(FCL/MED, 

OPS og TCO) 

EASA Second 
extension 

(ATM/ANS og 
ADR) 

Regulation on Air 
Operations (EASA OPS) 
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Annex VII: Part-NCO 

 Regulerer operative driftsbestemmelser for 

GA-flyging 
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Annex VIII: Part-SPO 

 Regulerer spesialoperasjoner blant 

annet fallskjermhopping. 

 

 



Nytt EASA regelverk – Konsekvenser for dagens 

operasjoner? 

• Godkjennes høsten 2014( trer i kraft for fullt 2017) 

• Krav til SOP for fallskjermfly(Part SPO) 

• Kan opereres i klubbdrift som i dag  

• Lempelse på fuelreserve( 30 min) 

• Hopping fra høyder over 13000 fot ( maks 10 min) uten O2. Maks 

høyde 1600o fot. Må inn i hver SOP, og godkjennes av LT. Revidering 

av sikkerhetssystemet.  



Sikkerhet ved fallskjermflyging 



Flere hendelser siste året 

2012 

• LN-JMP: nesten kollisjon med hopper 

• LN-PER: tom for fuel i 10000 fot 

• D-FTAO: kollisjon med tre 

 



Flere hendelser 

• 2 kollisjoner med wingsuit 

• Flere hendelser med at man 

flyr tom for fuel. 

• Motorhavari i 560 fot 

• Harde landinger med skade på 

maskin 

• Hoppere fast i fly 

• Stygge lowpass 

 



Mulige konsekvenser 

• Tap av liv og materiell 

• Strengere regelverk 

• Begrensninger for å operere 

store fly på små plasser 

• Økte kostnader 

 



Er risikoen høyere for fallskjermflyging? 

• Mange T.O og landinger 

• Flyging med maks vekt og lite 

drivstoff. 

• Stor belastning og slitasje på 

materiellet 

• Hoppere som ikke innser at 

dette er et avansert redskap, 

og ikke en «heis» 

• Hviletid 



Hva har blitt gjort fra myndighetene 

• Innføring av SOP 

• Krav til fastspenning 

• Krav til godkjenning av 

påmontert utstyr 

• Tilsyn av fly brukt til hopping 



Forbedringspotensiale for HI er 

• Fokus på flysikkerhet 

• Årlig operative møter med flygere. 

• Drill av instruktører/ hoppere/flygere på aktuelle 

nødsituasjoner. 

• Kjenne til SOP, og vurdere forbedringer. Bruk 

denne aktivt som et redskap for å forbedre 

flysikkerheten. 

• Slå ned på ukultur 

• Passasjerer i fly. 
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Spørsmål? 


