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Ramstein, Tyskland, 28. august 1988

• Den tragiske flyulykken ved det store militære flystevnet på 
Ramstein med det italienske oppvisningsteamet             
”Frecce Tricolori”, sendte sjokkbølger over hele Europa. 

• De fleste nasjonene iverksatte revisjoner av sine bestemmelser. 

• I Norge ble det i første omgang nedlagt midlertidig forbud mot 
akroflyging med norske og utenlandske militære fly ved stevner 
her i landet (ligner litt på reaksjonen i UK etter Shoreham). 

• Forbudet ble senere opphevet. Samtidig ba 
Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet 
henholdsvis Luftforsvarsstaben og Luftfartsverket om å vurdere 
sikkerhetsbestemmelsene for flystevner.
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Luftfartsverket nedsatte et utvalg 24. november 1989 som fikk i 
oppdrag å:

• Vurdere å fremme forslag til revisjon av BSL D 4-3, spesielt 
med henblikk på sikkerheten for utøvere og publikum / 
tilskuere

• Utarbeide forslag til håndbok for flygeoppvisninger

• Vurdere, og fremme forslag om krav og ansvar for 
stevneledere

• Vurdere NAKs ansvar vedrørende saksbehandling og 
godkjennelse ved flygeoppvisninger

Utvalget besto av en representant fra Luftforsvaret, en fra 

Luftfartsverket og en fra NAK. I NAK arbeidet en undergruppe 
parallelt med utarbeidelse av forslag til innhold i håndboken
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• Resultatet av arbeidet ble NAK Flystevnehåndbok. I tillegg ble 
BSL D 4-3 revidert i tråd med Flystevnehåndboken. BSL D 4-3 
ble ytterligere revidert i 2005 og ny utgave ble publisert i 2015. 

• Luftforsvaret arbeidet parallelt med NAK og ga ut BFL 70-2 
”Sikkerhetsbestemmelser for flygeoppvisninger og statiske 
utstillinger”. Disse bestemmelsene var i tråd med 
Flystevnehåndboken.

• På 1990-tallet ble avtalen mellom Luftforsvaret «sagt opp» av 
NAK og sivile aktører måtte selv avtale med LV/LT om 
flystevnearrangementer.

• Senere revisjoner av BSL D 4-3 krever egen søknad til LT

NAK Flystevnehåndbok og BSL D 4-3
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• Flystevnehåndboken har vært i bruk i de siste 25 år med meget gode resultater. Det ble samsvar 
mellom de sivile og militære bestemmelsene og vi kan vise til flere store flystevner der NAK og 
LF samarbeidet om arrangementene.

• Videre kan vi nevne flere mindre med militær of sivil deltakelse.

• Alle disse stevnene ble gjennomført uten ulykker.

• Noen mindre avvik ble registrert og tatt lærdom av.

• NAK Akrokomite ble opprettet i 1995 etter råd fra LV.

• Mangler i BSL D 4-3 ble midlertidig ivaretatt av AIC N 13 06

• Siden har NAK/NLF AK samarbeidet med LT i utviklingen av BSL D 4-3, 
som har vært revidert flere ganger til den versjonen som er gjeldende i dag.

• Erfaringer fra tidligere flygeoppvisninger er forsøkt ivaretatt gjennom AIC N 
og revidert BSL D 4-3. 

• Den norske modellen synes å gi rimelig god flysikkerhet ved oppvisningsflyging, og utviklingen 
følges nøye av LT og NLF AK/Evaluatorkorpset. 

Erfaringer med NAK Flystevnehåndbok og BSL D 4-3
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Ulykker og hendelser ved norske flystevner

• Jeg har fulgt norske flystevner som flyinteressert tilskuer, deltaker, operativ 
leder eller nestleder i 60 år (tilskuer ved flystevne på Flesland 1956).

• I tillegg har jeg funnet informasjon om ulykker i perioden  1910-1937.

• Jeg har ikke noen offisiell statistikk, men har rimelig oversikt over ulykker og 
hendelser ved norske flygeoppvisninger de siste 105 årene. 

Fenrik Lande
Torp 1967

332 skv336 skv

717 skv
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Hendelser og ulykker i forbindelse med forberedelser, trening, eller oppvisning 
ved flystevner eller flygeoppvisninger i Norge de siste 105 år:

• Ulykke med Bleriot XI monoplan på Etterstad i 1910. Flygerbaronen Carl Cederstøm
(Carl Gustav Alexander Cederström). Under avgang sank det høyre hjulet ned i den bløte 
bakken, flyet skar ut til høyre, ground loopet og skroget brakk i to (2 tilskuere ble skadet).

• Ulykke med Scimitar jagerfly på Stavanger lufthavn 31. mai 1937. Tre fly simulerte stupangrep 
på lufthavnen, men det tredje flyet trakk ikke ut av stupet og havarerte (flygeren omkom).
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Hendelser og ulykker jeg kjenner til i forbindelse med forberedelser, trening, 
eller oppvisning ved flystevner eller flygeoppvisninger i Norge de siste 60 år:

• Ulykke, havari med T-33A under trening til flystevnet på Sola 1958. Flygeren trente sakteflyging 
over Sola flyplass, flyet steilet og havarerte på flyplassen (flygeren omkom).

• Ulykke, landingshavari med seilfly på flystevnet på Sola 1958. Flygeren kom for lavt i 
finalesvingen, venstre vingetipp tok i bakken og flyet havarerte Årsaken var at han svingte 
finalesvingen før landing mot publikum, innså at han ville bryte publikumslinjen og krenget for å 
få venstre vingetipp i bakken for å unngå å skade publikum (flygeren ble skadet). 

• Ulykke, totalhavari med RF-84F under trening til 717 skvs 15 års jubileum på Rygge 1964. 
Motorkutt i formasjon, flygeren skjøt seg ut i fallskjerm (flygeren uskadet).

• Ulykke med Tipsy Nipper på flystevne på Snåsa 1970. Kom for lavt ut av en loop, traff 
rullebanen og havarerte (flygeren omkom).

• Hendelse, flyger nr 2 i en to-flys F-5 formasjon avfyrte Sidewinder missiler under simulert 
angrep på Torp i 1978 (ingen personskader).
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Hendelser og ulykker jeg kjenner til i forbindelse med forberedelser, trening, 
eller oppvisning ved flystevner eller flygeoppvisninger i Norge de siste 60 år:

• Hendelse med Tiger Moth under oppstart med passasjer i forsetet ved flystevnet på 
Sola 1985. Passasjeren skjøv throttle frem i stedet for å trekke den tilbake, flyet 
tippet på nesen og trepropellen ble knust (ingen personskader).

• Ulykke med Piper Cub før start av flystevne på Namsos 1993 (ikke del av 
stevneprogrammet). ”Low pass”, opptrekk, steiling og havari (flyger og passasjer 
skadet).

• Ulykke med F-5A ved 332 skvs 50 års jubileum på Rygge 1992. Flygeren trakk inn i 
en Split-S i for lav høyde (flygeren omkom).

• Ulykke med Kit Fox etter avsluttet flystevne på Svolvær 1994. Low pass, opptrekk, 
steiling og havari (flyger og passasjer omkom).

• Ulykke under landing med Spitfire på Tynset i 2010. Flyet landet langt inne på 
gressbanen, driftet ut av banen etter landing, kom ut i høyt kornaks og tippet over 
på ryggen og havarerte (flygeren omkom).
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Av disse hendelsene og ulykkene var det kun 5 havarier som inntraff 
under selve flygeoppvisningen:

- Havari med Bleriot XI monoplan på Etterstad i 1910

- Havari med Scimitar jagerfly på Stavanger lufthavn i 1937

- Havari med seilfly på Sola i 1958

- Havari med Tipsy Nipper på Snåsa i 1970

- Havari med F-5A på Rygge i 1992 

Hendelser og ulykker i Norge de siste 105 år 

Det er 5 ulykker med 3 omkomne flygere på 105 år. Ingen omkomne 
publikummer eller tredje person. Det er meget god sikkerhet ved flystevner 
sammenlignet med Skandinavia og Europa, inkludert UK. Imidlertid viser 
oversikten at risikoen under slik flyging er høy, og at dette gjelder også ved 
trening. Det kan faktisk hende at risikoen er enda høyere under trening der en 
ikke har en sikkerhetsorganisasjon å støtte seg på, i tillegg til at kontinuiteten 
kan være dårligere under de første treningsflygingene.
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Observerte uregelmessigheter under flyging på norske flystevner
• Det russiske akroteamet med SU-27 som fløy ved Luftforsvarets 50 års 

jubileumsstevne i 1994 fløy inn over publikum. Det blåste kraftig sidevind fra vest og 
formasjonen drev inn over publikum. Formasjonen med fire fly trakk opp i en Loop 
rett over hodene på publikum. 

• En jordansk oppvisningspilot med Extra 300 på Kjevik i 1997, under utførelse av en 
Lomcevak, drev inn over publikum (samme flyger omkom sammen med flere 
tilskuere da han senere samme år utførte den samme øvelsen på et flystevne i 
Belgia). 

• Under Flydagen på Kjeller i 2008 fløy en Vampire opp i Gardermoen TMA flere ganger 
uten klarering mens den sirklet nord-vest for Kjeller i påvente av sin oppvisning. 
Flygeren var begrenset til 2500 ft under GM TMA, men kom flere ganger opp i TMA 
og forårsaket trafikkvarsler for fly inn til Oslo lufthavn Gardermoen, mens han var på 
Kjeller frekvens. Luftfartshendelsen ble undersøkt av Statens havarikommisjon for 
transport (SHT). Se rapport SL 2012/17 http://www.aibn.no/Luftfart/Rapporter/2012-
17

• Under flystevnet på Rygge i 2009 utførte en formasjonsleder i en småflyformasjon 
uforsvarlig flyging. Dette ble håndtert ved at operativ stevneledelse avbrøt flygingen 
og stoppet videre formasjonsflyging med den aktuelle formasjonen. Dette er et 
eksempel på korrekt håndheving av dagens regelverk for stevneledere.
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• Under Flydagen på Kjeller i 2010 tok et Sea King helikopter av og svingte i lav høyde med lav 
hastighet over publikum. Dette inntraff da helikopteret tok av fra Kjeller for å returnere til 
Rygge, og det var ingenting stevneledelsen kunne gjøre for å hindre hendelsen da den allerede 
var et faktum da den ble observert.

• Under flystevnet på Kjevik i 2012 opererte flere helikoptre for nær publikum.

• På Sola Air Show 2012 brøt en oppvisningspilot i SU-26 stevnets høyderestriksjoner. Operativ 
oppvisningsleder i samråd med sikkerhetskomiteen besluttet å utelate vedkommende i neste 
dags program.  

• De refererte eksemplene er alle forårsaket av individuelle fartøysjefer og er i mindre grad 
relatert til organiseringen av flygeoppvisningene. Uansett hvor gode sikkerhetsvurderinger 
stevnets organisasjon har utført, er sikkerheten helt avhengig av at de fartøysjefene som flyr 
under et stevne, enten det er oppvisningsflygere eller andre, følger de bestemmelser og 
retningslinjer som er gjort gjeldende for flystevnet. Eksemplene viser hvor viktig det er at de 
fartøysjefer som flyr i forbindelse med flystevner og flygeoppvisninger har den nødvendige 
opplæringen og er kjent med, og respekterer, de sikkerhetsregler som gjelder for stevnet, og 
som de er blitt gjort kjent med skriftlig og muntlig. Videre er hendelsene en påminnelse til 
stevneledere om å forsikre seg om at alt er gjort for at alle som skal fly ved et flystevne, både 
deltakere og andre, er godt kjent med de kunngjorte bestemmelsene og sikkerhetsreglene som 
er gjort gjeldende for et flystevne. Operativ oppvisningsleder er ansvarlig for godkjennelse av 
dokumentert trening og oppvisningsprogram.

Observerte uregelmessigheter under flyging på norske flystevner
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REMINDER - SHOREHAM
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Mer eller mindre alvorlige regelbrudd som har vært 
observert opp gjennom årene

• akroflyging uten oppvisningstillatelse/disp fra LV/LT

• deltakere uten oppvisningstillatelse/disp fra LV/LT fløy lavere enn den generelle 
minstehøyde på 500 ft

• manglende overholdelse av godkjente minstehøyder

• kryssing av oppvisningslinje

• overflyging av publikum

• manøvrering mot publikum

• hovring med helikopter over eller for nært publikum

• ikke kompensert for vind under øvelsene

• starting og taksing av fly mellom tilskuere

• fallskjermhoppere overflyr publikum i lav høyde

• manglende respekt for regler og bestemmelser
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Konklusjon
Selv om sikkerheten ved norske flygeoppvisninger generelt er god, viser den 
internasjonale ulykkesstatistikken at vi skal ha fullt fokus på sikkerheten ved 
flygeoppvisninger i Norge fremover. Flysikkerhet oppnås ved fornuftige regler og 
krav til opplæring og kunnskaper, trening og ferdigheter. Så langt har samarbeidet 
mellom LT og NLF/AK om utvikling av et fornuftig regelverk for norske 
flygeoppvisninger gitt gode resultater. 
Erfaring fra norske flystevner og flygeoppvisninger viser at:
• sikkerheten ved norske flystevner har generelt vært god

• det er kommet nye bestemmelser og strengere krav til oppvisningsflyging

• de norske bestemmelsene med differensierte minstehøyder basert på 
erfaringsnivå, samt en todelt opplærings- og godkjennelsesprosess med 
instruktør og evaluator gir øket sikkerhet 

• det blir flere og flere sivile flygere som flyr oppvisninger på flystevner i Norge

• det er naturlig og riktig at det gis opplæring for de som har et behov for å 
kunne fly oppvisningsflyging 

• LT i samarbeid med NLF/Akrokomiteen og evaluatorer arbeider kontinuerlig med 
forbedringer av norske regler og krav til oppvisningsflyging og 
oppvisningsflygere. 


