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Luftfartstilsynet
• Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet for all sivil luftfart i Norge

• Vi er et selvstendig og uavhengig forvaltningsorgan med myndighetsansvar innen 
sivil luftfart i Norge, og er direkte underlagt og rapporterer til 
Samferdselsdepartementet

• Ca. 180 ansatte – hovedkontor i Bodø

Kjerneoppgaver

• Førstegangsgodkjennelser/adgangskontroll

• Virksomhetstilsyn (også av kraftselskap, hindereiere)

• Regelverksutvikling

• Informasjonsvirksomhet



Regelverksutvikling

• Forskrift, av 15. juli 2014 nr. 980, om rapportering, registrering og merking av 
luftfartshinder, BSL E 2-1 (hinderforskriften)

• Endring av denne forskriften var på høring i desember 2017

• NB – Hindereier er ansvarlig for at forskriftskrav oppfylles



Luftfartshinder utgjør en fare for luftfarten, og i 
særdeleshet for helikopter og GA-trafikk



Hendelser

• Siden 1979 har det vært 14 dødsulykker knyttet til luftfartshinder. De fleste som et 

resultat av sammenstøt med lave spenn

• Luftfartstilsynet har registrert 32 hendelser relatert til spenn siden 2001

• Den siste dødsulykken var 2014, Sollihøgda – vil si noe mer om denne litt senere

• Det var 6 hendelser i 2018

• Det kreves blant annet bedre hinderdata (kvalitet på innrapporteringer)



Hva ser vi for oss?

• Større grad av rapportering inn til NRL, av luftfartshinder 
som tidligere ikke var rapporteringspliktige

• Mer nøyaktige data innrapportert til Nasjonal Register for 
Luftfartshinder (NRL)

• Bedre og mer presise data til bruk i elektroniske kart for 
operatørene

• Summen av disse vil øke flysikkerheten



Småfly vs. taubane



Tilrådning etter LN-TOS

Sikkerhetstilråding SL nr. 2013/04T

• Statens havarikommisjon for transport mener at framtidige systemer for 
varsling av luftfartshinder bør basere seg på lett tilgjengelig 
utstyr/metode som for eksempel bruk av GPS og elektroniske kart. 
Databasen over luftfartshinder finnes allerede hos NRL.

• Statens havarikommisjon for transport tilrår derfor at Luftfartstilsynet i 
samarbeid med en kartleverandør finner en løsning slik at denne 
informasjonen kan gjøres praktisk tilgjengelig for aktuelle 
brukergrupper









Tilrådning etter Sollihøgda

Sikkerhetstilråding SL nr. 2015/05T

• Dagens database over luftfartshinder (NRL) er både mangelfull og teknisk sett lite 
tilpasset GPS-baserte varslingssystemer. Statens havarikommisjon for transport 
mener en satsning på å utvikle hinderdatabasen kan forebygge kollisjoner og 
dermed gi sikkerhetsgevinst for luftambulanser så vel som andre luftfartsaktører. 

• Statens havarikommisjon for transport tilrår at Samferdselsdepartementet tar 
ansvar for å koordinere arbeidet med å videreutvikle dagens hinderdatabase



Hinderforskriften – konkrete endringer?



Endrede krav til rapportering av luftfartshinder
• § 2 første ledd skal lyde:

(1) Som luftfartshinder regnes alle:

a) menneskeskapte objekter, midlertidige eller permanente, med en høyde på 15 meter eller mer over 
terreng eller vann. I områder for industri, næringsvirksomhet, bymessige eller tettbygde strøk regnes 
likevel objekter som luftfartshinder kun når de har en høyde på 30 meter eller mer. Dersom det er tvil 
om et objekt befinner seg innenfor et område for industri og næringsvirksomhet eller i bymessige og 
tettbygde strøk, kreves rapportering hvis objektet er 15 meter eller høyere.



Endrede krav til rapportering av luftfartshinder

• § 2 (1) b) alle signalførende kabler og 
strømførende ledninger - uansett 
spenningsnivå, over terreng eller vann, 
uavhengig av beliggenhet eller høyde. Med 
signalførende kabel menes her kobber-, 
koaksial-, fiber- eller andre typer kabel, 
uansett størrelse, som brukes til overføring 
av signal mellom punkter.

• § 2 (1) c) alle ikke-strømførende ledninger, 
kabler og vaiere, uansett høyde, som 
krysser europa-, riks-, fylkes-, eller 
kommunal vei, eller følger langs europa-, 
riks-, fylkes- eller kommunal vei nærmere 
enn 10 meter fra veikanten.



Endrede krav til rapportering av luftfartshinder

§ 2 (1) d)
taubaner, 
herunder 
skitrekk, skitau, 
stolheiser, 
svevebaner, 
zipliner og 
løypestrenger.



Endrede krav til rapportering av luftfartshinder
§ 4

Hindereier skal senest 30 kalenderdager før igangsetting av oppføring, 
endring, flytting eller fjerning av et luftfartshinder, innrapportere 
opplysninger om luftfartshinderet til Statens kartverk.

Rapportering skal skje i den form og med den fremgangsmåte som 
Statens kartverk anviser.

Ved rapportering skal det inngå opplysninger om eierskap og hinderets 
egenskaper, i tillegg til opplysninger om hinderets posisjon og høyde som 
angitt i § 5.



Endrede krav til rapportering av luftfartshinder
§ 5 Krav til rapporteringsnøyaktighet

Luftfartshinder skal innrapporteres med en nøyaktighet på 5 meter i horisontalplanet 
og 1 meter i vertikalplanet (høyde på hinder).

For luftspenn skal høyden måles eller beregnes med en nøyaktighet på 2 meter, jf. § 9 
sjette ledd. Målt eller beregnet høyde skal avrundes oppover til nærmeste hele meter 
ved innrapporteringen, målt fra terreng eller vann. For rapporteringspliktige 
luftfartshinder med en høyde inntil 15 meter er det ikke krav om å oppgi høyde ved 
innrapporteringen.

Hinder høyere enn 100 meter innenfor 10 km av en lufthavn stilles strengere krav til 
nøyaktighet på innrapporteringen. Dette er regulert i ADQ-forordningen



Overgangsordninger

• Det er satt opp forslag til frister fra når de nye endringene skal rapporteres inn til 
Kartverket ift. rapporteringsnøyaktighet

• Foreløpig ligger det an til oppstart fra sommeren 2022 men det vil bli forskjellige 
datoer for de forskjellige type hinder

• Endelig dato for ikrafttredelse av innskjerpet forskrift er enda ikke fastsatt 
(forhåpentligvis innen noen måneder)













Ser dere hinderet?


