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Risk of Collisions from Runway Incursions - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=7NmklaTWO_8


Runway incursion (RI)

Definisjon
Runway incursion (rullebaneinntrengning) er enhver forekomst på en flyplass som 
involverer utilsiktet tilstedeværelse av et kjøretøy, luftfartøy eller en person på 
rullebanen eller tilhørende sikkerhetsområde. 

GA står for 20% av RI-hendelsene på lufthavner. 
Konsekvensen ved en ulykke vil være svært alvorlig/fatal; RI er derfor et sentralt 
fokusområde i NLF og Avinor. 



Latente forhold kan føre til en ulykke.

Isfjellteoriens prinsipp er at en ved å 
redusere latent risiko og de mindre 
hendelsene også kan redusere 
sannsynligheten for de store, alvorlige 
ulykkene. 

Isfjellteorien

Sikkerhetsklima

Sikkerhetskultur



1 Statistikk og analyse
Statistikk RI siste 3 år.

Analyse av trender og utvikling.

2

3
Fokus i sikkerhetsforum
NLF fagseminar.

Flytryggingsmøter på nasjonale, regionale 
og lokale lufthavner.

Datainnsamling og workshops
Samtaler med piloter i GA-miljøet/NLF. 

Avinor: sikkerhetsstab, airside safety, 
lufthavndrift, plasstjenesten.

Flysikring og AFIS.

4
Kampanje – NLF/Avinor
Safety letter/1-pager RI (2021).

Spørreundersøkelse (2021).

Artikkel i Flynytt (2021).

Film (2022).
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Runway incursion (RI)

Risikostyring

Risikostyring er etterpåklokskap på forhånd og fornuft satt i system.

Risikobildet er dynamisk; endringer i forutsetninger krever at risikoen 
fortløpende vurderes.

Vær obs på latent risiko (risikabel adferd/holdninger, autopilot, 
complacency, distraksjoner).

Vurdér dine ferdigheter og fitness for flight.

Planlegg for uforutsette hendelser.

Sikkerhet er ferskvare. Tilstanden må kontinuerlig vurderes og tiltak må jevnlig 
iverksettes for å forbedre prestasjonen.



Runway incursion (RI) - GA

Refleksjon:

Hvordan planlegger du og vurderer risiko i 
forkant av flyturen?



Store lufthavner

GA: over 20%



Store lufthavner



Små og mellomstore lufthavner



Små og mellomstore lufthavner



Små og mellomstore lufthavner



Små og mellomstore lufthavner



Runway incursion (RI)

Avgang og landing uten klarering

Gjentagende hendelse i rapporterte avvik.

Årsaken til denne typen hendelse er at piloter har misforstått / forvekslet ruteklarering med avgangsklarering.

For å forebygge dette er det innført fraseologi (ATC/kontrollerte tårn) som skal forhindre misforståelser:
Take-off skal kun benyttes ved utstedelse og tilbakelesing av avgangsklarering «cleared for take-off»

Følgende fraseologi skal benyttes ved venteposisjon «LN-XXX ready for departure».

Fraseologien «hold position» skal benyttes ved formidling/endring av klarering ved venteposisjon.



Runway incursion (RI)

Entring av rullebane uten klarering

Ethvert luftfartøy som skal bevege seg ut på en rullebane på en kontrollert flyplass skal alltid motta og 
lese tilbake klarering fra flygekontrolltjenesten (ATC) før man entrer rullebanen. Ved flyplasser med 
AFIS (aerodrome flight information service) skal man alltid motta og lese tilbake informasjon om at 
rullebanen er klar til bruk før man entrer rullebanen.

Ved overgangen fra taksebane til rullebane (holding) er det etablert flere virkemidler for å informere 
om at man er i ferd med å entre en rullebane, rullebanen skal ikke krysses før klarering er gitt;

Merking på taksebane

Venteposisjonskilt

Rullebanevarsellys (wig wags)

Stopplysrekke (stop bar)



Runway incursion (RI)

Kryssing av RWY ahead uten klarering

Sørg for å være helt sikker på at du er klarert eller har fått informasjon 
om at rullebanen er klar før du krysser linjen ved venteposisjon.

Er du i tvil så er du ikke i tvil, spør til du er sikker.

RI på ukontrollerte flyplasser

God utkikk og tydelig rapportering av posisjon og intensjon på radio, 
både av fly på bakken og fly i lufta. Tydelig kommunikasjon.



Runway incursion (RI) - GA «Er du i tvil, så er du ikke i tvil»

Diskusjon/refleksjon:

Hva er rotårsakene til RI i GA-miljøet?

Hvilke tiltak/barrierer kan fungere for å forebygge 
runway incursions?



Runway incursion (RI) - GA

Mulige årsaker

Manglende opplæring og trening

Utydelig kommunikasjon pilot-tårn

Manglende planlegging 

Sikkerhetskultur, holdninger

Human factors (not fit 4 flight, stress, distraksjon, multitasking) 

Situational awareness, risikopersepsjon

Complacency



Runway incursion (RI) - GA

Diskusjon/refleksjon - complacency

Sentralt begrep for piloter som begynner å bli varm i 
trøya når de eksempelvis taxer. 

«Det går sakte, man har oversikt, snakker i cockpit, kan bli 
distrahert, multitasker - sjekker værforhold og planlegger 
turen mens man taxer, fokuset forsvinner, klareringer blir 
tatt lett på og plutselig er man på feil plass.»



Runway incursion (RI) - GA

Risikoreduserende tiltak - GA: 
Opplæring (materiell fra NLF), økt trening, navigasjonsturer.

Korrekt bruk av fraseologi og klar/tydelig kommunikasjon.

Planlegg flyturen i forkant (rute, flyplasskart, vær, topografi).

Tenk risiko (TEM – threat and error management).

Fokus/årvåkenhet (unngå distraksjoner og multitasking), se etter 
skilt og markeringer på lufthavnen.

Etterlevelse - følg krav på manøvreringsområdet.

Motta/les tilbake klareringer og bruk korrekt frekvens.

Sikkerhetskultur, holdningsskapende arbeid, temakvelder.

Vurdere prosedyre der det utføres en handling ifm. klarering. 

Er du i tvil så er du ikke i tvil, spør i stedet for å anta.

Unngå complacency; ikke ‘ta lett på det’ selv om du er erfaren.

Vurdér formen før flyturen: er du fit for flight?

Meld inn avvik og lær av hendelser. 

Risikoreduserende tiltak - lufthavn: 
Lufthavn: sikre tilstrekkelig merking 
(stop bars, wig wags, venteposisjonsskilt.

Vedlikehold på slitt markering.

Sørge for at GA blir invitert til LRST lokalt.

ATC: unngå å gi komplekse klareringer og 
klarering mens man taxer. Klar/tydelig 
kommunikasjon.

AIP bør beskrive markeringer (stop bars, etc.) 
på lufthavnen.



Runway incursion (RI) - GA

Diskusjon/refleksjon:

Hvilke tiltak kan fungere for å nå GA-miljøet?



Runway incursion (RI) - GA

Planlegg flyturen
- vurdér formen 

(fitness 4 flight)
- gjør nødvendige 

forberedelser i forkant 
(vær, topografi, kart)

Vent på klarering
- motta og les tilbake 

klareringer
- er du i tvil så er 

du ikke i tvil, spør

Bruk sjekklistene aktivt

Hold fokus
- se etter skilt og 

markeringer
- dropp multitasking

Fly smart og sikkert
- følg krav og rutiner for bruk 

av manøvreringsområdet
- tenk risiko



Runway incursion (RI)

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fly smart og sikkert!


