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FLYOPPVISNINGER I NORGE 
Hva vi gjør for å ta vare på sikkerheten 

 

Helt siden mennesket begynte å fly har det vært 

flyoppvisninger. I flygingens barndom bar disse 

oppvisningene preg av at piloten ville være den 

første til å utføre nye øvelser, noen av dem også 

vågale. Det ble havarier i forskjellig grad, det 

var «prøving og feiling». Man lærte av de 

feilene som ble gjort, både tekniske og 

operative, og tok med seg lærdommen videre. 

 

I dag sitter vi med all denne kunnskapen og 

erfaringen – opparbeidet gjennom over 100 år i 

inn- og utland – med utvikling både av materiell, 

utstyr, regler og ikke minst bevissthet om den 

menneskelige faktoren. Vi hviler ikke av den 

grunn. Sikkerhet ved flyoppvisninger er et 

kontinuerlig arbeid, og det kommer fortsatt 

forbedringer basert på erfaringer som blir gjort. 

Det er evaluering av hver enkelt oppvisning og 

før hver sesong.  

 

Som en konsekvens av dette har Luftfartstilsynet publisert en oppdatert forskrift om flygeoppvisning 

i mai 2015 (BSL D 4-3). Luftfartstilsynet forvalter det sivile lovverket, mens Luftforsvaret har hånd om 

det militære. Regelverkene er i stor grad harmonisert. Sivile utøvere følger det sivile lovverket og 

militære utøvere følger det militære regelverket, uansett om det er en sivil eller militær arrangør av 

oppvisningen. 

Dette kontinuerlige sikkerhetsarbeidet internasjonalt og nasjonalt gjør at flyoppvisninger i dag er 

svært trygge, selv om de siste dagers hendelser har gitt et annet inntrykk i media. Det er 63 år siden 

siste flyoppvisningsulykke med fatal utgang for tredjeperson i England, et land hvor det er svært høy 

aktivitet med flystevner, faktisk nesten 500 oppvisninger i året på 1990-tallet. I England var dette i 

samme periode den nest største publikumsaktiviteten utendørs, med millioner av tilskuere. Snart 

tretti år er gått siden Ramstein-ulykken i Tyskland, som medførte mange endringer og nytenkning 

innenfor oppvisningsflyging. I Norge var det siste flystevnehavariet en militær jetjager under et lukket 

arrangement på Rygge i Østfold. Det var i 1992 og uten skade for tredjepart. Det har ikke vært noen 

skader på tredjeperson under norske flystevner i moderne tid, som følge av selve oppvisningen. 

Her i Norge er aktiviteten litt annerledes enn i England. Vi har ca. 50 oppvisninger i året, for det 

meste av liten størrelse. Det betyr ikke at vi tar lett på oppgaven. Vi har et godt regelverk. 
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Luftfartstilsynet, arrangører og utøvere jobber tett for å ivareta sikkerheten. Norge er faktisk helt i 

ledelsen i verden med dette arbeidet. 

Selv om vi har et godt regelverk, er det 

imidlertid slik at det alene ikke kan dekke 

alle de situasjonene som kan oppstå. Det er 

personene som er brukere av regelverket 

som må se på risikomomentene som kan 

oppstå, gjøre en risikovurdering av disse og 

treffe nødvendige tiltak. Et utfall kan være 

at det ikke kan gjennomføres en 

flyoppvisning med de aktuelle 

forutsetningene. 

Størrelsen på et flystevne avgjør i stor grad 

hvor mye personell som kreves for 

arrangementet. Regelverket stiller konkrete 

krav om nødvendig personell til å ivareta de 

lovpålagte stillingene. Mer utførlig 

beskrivelse kan leses i lovverket som 

referert over. Det er fritt tilgjengelig på 

lovdata.no eller via Luftfartstilsynet.no 

Det kreves en ansvarlig stevneleder. Denne 

personen har det overordnede ansvaret for 

hele arrangementet. Ansvarlig stevneleder 

skal sørge for at alle krav i regelverket 

oppfylles. Luftfartstilsynet stiller krav til 

kvalifikasjoner for ansvarlig stevneleder og 

skal også godkjenne denne. 

Det kreves også en operativ stevneleder. Denne personen har, som tittelen sier, ansvar for den 

operative delen av stevnet. Operativ stevneleder skal sørge for at alle krav i regelverket følges. 

Luftfartstilsynet stiller krav til kvalifikasjoner for ansvarlig og operativ stevneleder og skal også gi 

godkjenning av disse. 

Ved større arrangementer skal det opprettes en sikkerhetskomité. Denne skal bestå av kvalifisert 

personell og er underlagt operativ stevneleder. De er i direkte radiokontakt med utøveren under 

oppvisningen, og skal sette inn de nødvendige tiltak for å hindre en uønsket utvikling, inkludert å 

avbryte en utøvers pågående oppvisning. Den jobben de gjør er en av de viktigste, om ikke den 

viktigste, med hensyn til sikkerhet. Funksjonen utgjør en siste barriere for å hindre ulykker og 

hendelser. 

Det stilles omfattende krav til utøveren. Etter utdannelse til sertifikat eller bevis, må vedkommende 

ha en oppvisningstillatelse. For eksempel kreves det for motorfly en godkjent utdannelse ved en 

flyskole. (For andre aktiviteter som seilfly, fallskjerm etc. er det tilsvarende krav i henhold til et 

sikkerhetssystem godkjent av Luftfartstilsynet). Vi vil heretter bruke fly som et eksempel for alle de 

Foto: Colourbox.com  



August 2015 

3 
 

forskjellige aktivitetene underlagt Luftfartstilsynet og aktivitetene? som forvaltes av Norges 

Luftsportforbund etter sikkerhetssystemer godkjent av Luftfartstilsynet. 

En formell opplæring for oppvisningstillatelse er ett av de nye tiltakene som har kommet. Utøveren 

vil her få teoretisk og praktisk opplæring og bli vurdert over tid med hensyn til erfaring, ferdigheter, 

holdninger og kunnskaper ved en skole/organisasjon godkjent av Luftfartstilsynet. Norge er blant de 

første til å innføre denne svært viktige formelle utdannelsen. Etter fullført utdannelse vil utøveren 

måtte gjennomføre en evaluering med en evaluator (et annet ord for evaluator?) som er godkjent av 

Luftfartstilsynet. Denne evalueringen består av en muntlig eksaminasjon og en oppflygning. Dette er 

nærmest en eksamen hvor eleven må vise nødvendige ferdigheter på alle plan. Med en anbefaling 

fra evaluatoren vil Luftfartstilsynet ta den endelige avgjørelsen og utstede oppvisningstillatelsen. Hvis 

utøveren vil fly akrobatikk, må piloten ha godkjent utdannelse ved en skole/organisasjon som kan 

tilby dette. Deretter er det satt minstekrav til erfaring før utøveren kan begynne utdannelse til 

oppvisningsflyging. Det er verdt å merke seg at akrobatikkutdannelse og rettighet ikke gir rett til å fly 

oppvisningsflyging før en har gjennomgått nevnte opplæring, evaluering og godkjenning til 

oppvisningsflyging. Dette kan kanskje virke omfattende, men vi mener dette er helt nødvendig for å 

sikre at den enkelte oppvisningspilot oppnår ferdigheter og kunnskap som er nødvendig for å fly 

foran et publikum. 

Når alt dette er på plass er det også til krav til trening/kontinuitet før hver oppvisning. Dette må 

dokumenteres av utøveren. Treningen kan være svært kostbart. Mange av de flyene som er 

etterspurt på flystevner er spesielle og dyre å fly. Det gis en viss mulighet til å ta med personer som 

vil være med på opplevelsesturer med noen av disse flyene.. I tillegg til å gi flygeren mer flytid med 

de ekstra turene gir dette en bedre økonomi for driften av flyet. 

Flyene, enten det er et nyprodusert fly, et 70 år gammelt veteranfly, stort eller lite, må alle følge 

spesifikke vedlikeholdskrav. Disse er ufravikelige, og dokumentasjon av vedlikeholdet er en 

forutsetning for utstedelse av luftdyktighetsbevis.  

Videre er det krav om kontinuerlig vedlikehold som må utføres etter en gitt gangtid eller 

kalenderdato. Flyene skal gjennom en rekke inspeksjoner, som både omfatter daglige inspeksjoner 

og inspeksjoner før hver eneste flygning. Det kan være svært krevende å holde noen av flyene, 

spesielt de eldre, i en forskriftmessig stand. Deler er ikke lenger i produksjon. Å skaffe deler, som 

også har nødvendig dokumentasjon for luftdyktighet kan ta lang tid. Hvis de ikke er å få tak i må de 

produseres ved en godkjent produsent og sertifiseres på nytt. Dette er et av områdene hvor en god 

økonomi har en betydelig effekt på operasjonen av flyet. Deler kan samles eller produseres til lager 

slik at flyet kan ha en mer kontinuerlig drift. Dette er også av betydning for sikkerheten. 

Luftfartstilsynet følger nøye med på at sikkerheten ved oppvisninger blir godt ivaretatt. I Norge har vi 

dessuten en mer konservativ lovgivning (som for eksempel strengere krav til minstehøyder) enn 

mange andre land. Likevel bygger regelverket på internasjonale standarder, i tråd med andre 

sammenlignbare regelverk. Det er for det meste snakk om mindre justeringer. 
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I Norge er det et forholdsvis lite miljø som driver 

med oppvisningsflyging. Flere av de norske 

aktørene er blant de mest erfarne i Europa og har 

også erfaringer fra USA og andreland. De er også 

sterkt involvert i sikkerhetsarbeidet som 

instruktører, evaluatorer og utøvere. De er i tett 

samarbeid med Luftfartstilsynet og 

stevneledelsen, men viktigst av alt er at de er der 

som ressurspersoner for utøverne. De gir alt fra 

generelle råd om små justeringer, til å håndtere 

mer omfattende konkrete saker som i ytterste 

konsekvens stanse en eller flere utøvere fra å 

gjennomføre en oppvisning. Da gjerne, men ikke 

nødvendigvis, som medlem av 

sikkerhetskomiteen. Det er her vi ser resultatet av 

det holdningsarbeidet som gjøres, både med 

utdannelsen og det sikkerhetsarbeidet generelt. 

Det å stanse en utøver fra å gjøre noe som i 

ytterste konsekvens kan være fatalt er den aller 

beste sikkerhet og kameratredning. 

 

Utenlandske aktører blir vurdert etter de samme krav som stilles nasjonalt. Noen land har systemer 

for godkjennelse som er anerkjent av Luftfartstilsynet. Utøvere fra andre land må gjennom 

godkjenningsprosessen vi har i Norge. 

 

 

Vennlig hilsen 
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