Sammen for sikker
ubemannet luftfart i Norge
Bente Heggedal Løvold
Seksjonssjef ubemannet luftfart

EU har vedtatt nye droneregler som trer i kraft
i EU 1. juli 2020.
• Dagens «forskrift om luftfartøy som
ikke har fører om bord mv.» vil
fortsette å gjelde fram til 1. juli 2021.
• Det blir en overgangsperiode av ett år
der både det nye og det gamle
regelverket kan benyttes.
• På grunn av forsinkelser i EØSprosessen kan startdatoen i Norge ev.
bli forsinket til høsten 2020.

Skillet mellom modellflyging og kommersiell
dronebruk forsvinner med de nye EU-reglene.
• De nye reglene trer i kraft 1. juli 2020 i EU, ev.
litt senere i Norge.
• Alle utenom de minste dronene (leketøy, eller
<250g og uten kamera) vil måtte registrere
seg.

• Alle droner vil regnes som luftfartøy og må
derfor forsikres iht. (EF) nr. 785/2004.

Droneoperasjonene vil deles inn i tre
kategorier: Åpen, Spesifikk og Sertifisert.
• Inndelingen er risikobasert, uavhengig av
formålet med flygingen:

OPEN:
Low risk

No authorisation
required

SPECIFIC
Increased risk

Risk
assessment +
authorisation
by NAA
or declaration by
operator

CERTIFIED
Higher risk

Certified UAS
operator
Certified UAS
Licensed pilot

• Åpen - lavest risiko:
<25 kg, <120m, VLOS, selvregistrering,
nettkurs + eksamen, A2: eksamen på
trafikkstasjonen. Fra 1. juli 2020.
• Spesifikk - høyere risiko:
godkjenningsprosess eller deklarering av
standardscenarioer. Fra 1. juli 2020.

• Sertifisert - risiko som bemannet luftfart:
krever sertifisering av luftfartøy og
pilotlisens. Under arbeid.

RO1 og mye av dagens modellflyging vil
foregår i Åpen kategori.
• Åpen kategori deles inn i underkategorier
• A1 («over folk»)
• A2 («nærme folk»)
• A3 («unna folk»)

• Nesten alle vil måtte registrere seg (drone >250g eller med
kamera) og ta nettkurs og eksamen (drone >250g).
• CE-merking vil gjøre det lettere å finne riktig kategori.
• Selvbygde droner vil kunne flys i A1 (<250g og <19m/s) og i
A3 (opp til 25kg).

OPERASJON
Underkategori

Alle

UAS
Område

Vekt/Treffenergi/
Maks. hastighet

Klasse

Datobegrensninger

UAS OPERATØR

DRONEPILOT

Registrering

Minstealder
(for å fly alene)

• Maks høyde 120m/400ft (se UAS.OPEN.010 [3] & [4] for
unntak i nærheten av master og bruk av seilfly)
• Ingen slipp av objekter
• Ingen frakt av farlig gods

• Du kan fly over utenforstående personer, men dette bør
absolutt unngås. Hvis uunngåelig bør ekstrem varsomhet
utvises.

Hvis du
skal veilede/overvåke en
annen dronepilot – 16 år
Selvbygd

<250g & <19m/s

Legacy (på markedet før 1 juli 22)

<250g

Ingen

Ingen
C0 (leketøy)

• Ingen flyvning over folkemengder
A1

Bare hvis utstyrt
med kamera eller
annen sensor
(gjelder ikke
leketøy)

<250g & <19m/s

C1

Ikke nærmere enn 30m horisontalt fra uten- forstående
personer (lavhastighetsmodus 3m/s)

<900g & <80J

16 (hvis ikke annet er
bestemt av gjeldende
land)

• Brukermanual
• Nettkurs
• Grunnleggende
netteksamen (hvis ikke
annet er bestemt av
gjeldende land)

Ja

16 (hvis ikke annet er
bestemt av gjeldende
land)

• Brukermanual
• Nettkurs
• Grunnleggende
netteksamen
• Praktisk egentrening
• A2 teorieksamen

Ja

16 (hvis ikke annet er
bestemt av gjeldende
land)

• Brukermanual
• Nettkurs
• Grunnleggende
netteksamen

Ja

A1 overgang
(Artikkel 22)

<500g

Ikke etter 30 juni 22

C2 (kanogså
brukes i A3)

<4kg

Ingen

A2 overgang
(Artikkel 22)

Les brukermanual

Ingen

Ingen

A2
Ikke nærmere enn 50m horisontalt fra utenforstående personer

16 (hvis ikke annet er
bestemt av gjeldende
land)

16 (hvis ikke annet er
bestemt av gjeldende
land)

C0 (ikke leketøy)

Ingen planlagt flyvning over utenforstående
personer

Kompetanse

<2kg

Ikke etter 30 juni 22

<25kg

Ingen

C3
C4
• Ingen utenforstående personer i området hvor
flyvningen foregår
A3

• Ingen flyvning innenfor 150m horisontalt fra bolig-,
nærings-, industri- eller rekreasjonsområder

modellfly

Selvbygd
Legacy (på markedet før 1 juli 22)
A3 overgang
(Artikkel 22)

>2kg til <25kg

Ikke etter 30 juni 22

Luftfartstilsynet skal legge til rette for at sikker
modellflyging i Norge videreføres.
• Reglene åpner for godkjenning av
modellflyklubber.
• Modellflyklubbene må ha et godkjent
sikkerhetssystem.
• Reglene gir en rekke unntaksmuligheter for flyging
innenfor klubbens sikkerhetssystemet.
Kjell-Sture Johansen

Alle som flyr ubemannede luftfartøy vil måtte
registrere seg i et system hos myndighetene.
• Registreringssystemet etableres av de
som er «competent authority», mest
sannsynlig Luftfartstilsynet.
• Systemet skal kunne utveksle data med
EU-medlemslandene.

• Hvis det brukes flere
registreringssystemer må det sørges
for at operatørregistreringsnummeret
likevel er entydig.

Modellflyklubber kan få godkjent andre
kompetansekrav og operative begrensninger.
• Kompetansekrav for de som flyr i Åpen kategori:
• Alle som flyr en drone >250g må ta et nettkurs og
netteksamen.
• De som vil fly drone i underkategori A2 (C2
merket med 30m avstand eller, fram til 2022,
mellom 500g og 2kg med 50m avstand) må ta
tilleggseksamen på trafikkstasjonen.

• Regelverket tillater at modellflyklubbene
definerer sine egne kompetansekrav og operative
begrensninger i sikkerhetssystemet sitt.
• Fram til 1. juli 2022 kan modellflyklubbene
operere etter nasjonale regler.

Vi ønsker en diskusjon rundt sikkerheten med
noen typer modellflyging.

Varden / NRK

CNA

Kurt Inge Dale / NRK

Store, tunge
jetflymodeller
CNA

Kontrolltap seilfly i høy
hastighet med stor energi

University of Dayton Research Institute

Droner i inn-/utflygingsruter
til flyplasser

En vanlig sikkerhetsanalyse krever større
avstander enn sikkerhetssystemet til NLF.
Det er ikke tillatt å fly

Modellflyger er ansvarlig for at valg av flysted
ikke utgjør en uakseptabel risiko for skade på
3. part. Ved enhver flyging utenfor etablert
modellflyplass (se 3.2) skal modellflyger
forvisse seg om:

a)

høyere enn 120 meter over bakken eller
vannet

•

at det er tilstrekkelig avstand til personer
og faste objekter

b)

nærmere enn 150 meter fra
folkeansamling på mer enn 100 personer

•

at det er minst 5 km til nærmeste lufthavn,
med mindre annet er avtalt med
lufttrafikktjenesten.

c)

nærmere enn 50 meter fra personer,
motorkjøretøy eller bygning som ikke er
under pilotens og fartøysjefens kontroll.

Luftfartøyet må til enhver tid være godt synlig
for den som fører det. Ved enhver flyging skal
det holdes nødvendige sikkerhetsavstander.

EU-regelverk: SORA (specific
operations risk assessment)
stiller strenge krav til
sikkerhetsavstander

Det er ikke tillatt å fly luftfartøy som ikke har
fører om bord nærmere enn 5 km fra en
lufthavn, hvis ikke flygingen er avklart med lokal
flygekontrolltjeneste eller
flygeinformasjonstjeneste.

BSL A 7-1: Bestemmelser for RPAS
operatører

Modellflystevne: Sikkerhetslinjen skal ikke
være nærmere publikum enn:
Modellvekt/
type

Avgang og
landing

Rettlinjet
forbiflyging

Akroflyging

Opptil 7 kg

30 meter

30 meter

50 meter

Opptil 25 kg

30 meter

50 meter

100 meter

Turbinmodeller
og modeller over
25 kg

30 meter

50 meter

100 meter

NLF modellflyhåndboka

Grundig informasjon, trygge treningsmuligheter
og god oppfølging er avgjørende.
ENSURE TO HAVE SUFFICENT
TRAINING, EXPERIENCE AND
PROPER PROTECTIVE GEAR,
BEFORE JUMPING OFF THE
BRIDGE

“risk comes from not knowing
what you're doing”

Takk for oppmerksomheten.

