
Vedlegg 3.  
 
Eksempler på luftfartshendelser som utøvere av ikke-ervervsmessig 
luftfart er pliktet å rapportere 
 
 

1. Flyging 
 

1.1. Operasjon av luftfartøy 
1.1.1. Fare for kollisjon med et annet luftfartøy, terrenget eller andre gjenstander eller  

en farlig situasjon der en unnvikelsesmanøver ville ha vært hensiktsmessig 
1.1.2. Unnvikelsesmanøver som er nødvendig for å unngå kollisjon med et annet luftfartøy,  

terrenget eller andre gjenstander 
1.1.3. En unnvikelsesmanøver for å unngå andre farlige situasjoner 
1.1.4. Hendelser ved start eller landing, herunder sikkerhets- eller nødlandinger.  

Hendelser som og landing før rullebanen eller utforkjøring over enden eller siden av rullebanen.  
Avganger, avbrutte avganger, landinger eller landingsforsøk på en stengt eller opptatt rullebane,  
eller på feil rullebane. Inntrenging på rullebanen 

1.1.5. Tap av kontrollen (også delvis eller midlertidig), uansett årsak 
1.1.6. Avbrutt innflyging (go around) som skaper en farlig eller potensielt farlig situasjon 



1.1.7. Tap av kontroll med egen posisjon i forhold til faktisk posisjon eller andre luftfartøyer 
1.1.8. Feilaktig programmering av, eller innkoding i, utstyr som brukes til navigasjon eller  

ytelsesberegning, eller bruk av feilaktige data 
1.1.9. Kollisjon mellom et luftfartøy og et annet luftfartøy, kjøretøy eller andre objekter på bakken 

1.1.10. En farlig eller potensielt farlig situasjon som oppstår som følge av bevisst simulering av en  
nødssituasjon i forbindelse med trening, systemkontroll eller opplæring 

	  
1.2. Nødssituasjoner 

1.2.1. Brann, eksplosjon, røyk eller giftig eller skadelig gass, selv når brannen er slukket 
1.2.2. Trykkfall 
1.2.3. Bruk av nødutstyr eller foreskrevne nødprosedyrer for å håndtere en situasjon 
1.2.4. En hendelse som fører til en nødmelding («Mayday» eller «Pan») 
1.2.5. Et nødsystem eller nødutstyr som ikke virker tilfredsstillende, herunder alle utganger og belysning,  

også når det brukes til vedlikehold, opplæring eller kontroll 
 
 

1.3. Skader 
1.3.1. Hendelser som forårsaker eller kunne ha forårsaket alvorlige skader på passasjerer eller besetning,  

men som ikke anses for å utgjøre en rapporteringspliktig ulykke 
1.4. Værforhold 

1.4.1. Et lynnedslag som fører til skade på luftfartøyet, eller tap av eller feil ved en vesentlig funksjon 
1.5. Sikkerhet 

1.5.1. Sabotasje mot luftfartøy, herunder forsøk på sabotasje 



1.6. Andre hendelser 
1.6.1. En kollisjon med en fugl som fører til skade på luftfartøyet, eller tap av eller feil på en vesentlig  

funksjon. 
  
 

2. Tekniske sider ved luftfartøyet 
 
 

2.1. Struktur 
 
 

2.1.1. Skade på et vesentlig strukturelement som ikke har evne til å tåle skade (element med begrenset  
levetid). Vesentlige strukturelementer er de som bidrar vesentlig til at belastninger i forbindelse med  
flyging, landing og trykkforhold kan tåles, og som kan føre til katastrofale feil ved luftfartøyet dersom  
de skades 

2.1.2. Feil eller skader som overskrider tillatte avvik for vesentlige strukturelementer, som er klassifisert  
som skadetolerant 

2.1.3. Skade eller feil på et strukturelement som kan føre til frigjøring av gjenstander som kan skade  
personer om bord i luftfartøyet 

2.1.4. Skade eller feil på et strukturelement som kan føre til at systemene ikke virker riktig 
2.1.5. Tap av deler av luftfartøyet under flygingen 

2.2. Drivkraft (herunder motorer, propeller og rotorsystemer) og hjelpemotorer (APU) 



2.2.1. Flameout, stans av eller funksjonssvikt i en motor 
2.2.2. Skade eller feil på hovedrotorens girkasse/feste som kan føre til at rotorenheten løsner under  

flyging og/eller funksjonssvikt i rotorstyringen 
2.2.3. Skade på halerotor, overføring og lignende systemer 

 
 

	  
2.3. Andre hendelser 

2.3.1. Enhver hendelse der en egenskap eller mangel ved flykonstruksjonen kunne ha  
ført til feil bruk som kunne ha bidratt til å skape en farlig eller katastrofal situasjon 

2.3.2. Mangel på styring av flygersete under flyging. 
 
 
  

3. Flysikringstjenester, anlegg og bakketjenester 
3.1. Flysikringstjenester 

3.1.1. ATM-spesifikke hendelser (herunder situasjoner der evnen til å yte sikre ATM-tjenester  
påvirkes, også situasjoner der sikker drift av luftfartøyet tilfeldigvis ikke har blitt satt i fare): 

a) Opplysninger som i stor grad er feilaktige, utilstrekkelige eller misvisende, fra kilder på bakken,  
for eksempel fra flygekontroll (ATC), automatisk terminalinformasjon (ATIS), værtjenester,  
navigasjonsdatabaser, kart, osv. 
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