
Luftfartstilsynet 
 
 

T: +47 75 58 50 00 
F: +47 75 58 50 05 
postmottak@caa.no 
 

Postadresse: 
Postboks 243 
8001 BODØ 
 

Besøksadresse: 
Sjøgata 45-47 
8006 Bodø 

Solakonferansen 2012 

Stein Erik Nodeland 
Luftfartsdirektør 



Luftfartstilsynet – hvor er vi og hvor skal vi? 



Luftfartstilsynet – hvor er vi og hvor skal vi? 
 

• Meget positive medarbeidere 
med høy fagkompetanse 

• Meget spennende arbeids-
oppgaver – jobben gir mening! 

• Vi har vært i en etableringsfase 
preget av ønsket om å få til 
veldig mye på kort tid 

• Vi må prioritere oppgavene, 
lande prosjektene i tur og orden 
og bevege oss over i en stabil 
driftsfase 

 



Vår visjon 
 

• Luftfartstilsynet skal bli en 
mønsterbedrift – «verdens 
beste tilsyn» 

• Vi skal ha fokus på 
kjerneoppgavene – og noe 
mer… 
 

 



Tilsynsmyndighet og pådriver 
 

«Luftfartstilsynet har hovedansvaret for tilsynet med norsk luftfart. 
Luftfartstilsynet skal være en aktiv pådriver for effektiv og 

samfunnsnyttig luftfart i tråd med overordnede målsettinger for 
Regjeringens samferdselspolitikk» 

 
  



Overordnede målsettinger (Regjeringens samferdselspolitikk) 

 
«Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig 

transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og 
fremmer regional utvikling» 

 
  



Tilsyn med sikkerheten og pådriver – hva betyr det? 
• Mer enn bare tilsyn og det som 

er definert i kjerneoppgavene 
• Vi må ha kompetanse på 

sentrale forhold i luftfarten og 
kunne være proaktive i forhold 
til nye utviklingstrekk 

• Vi må bidra til utformingen av 
fremtidens luftfart 

• Vi må med andre ord ha et 
strategisk perspektiv på 
virksomheten vår 

 
  



Flysikkerhet – hva er det? 
• Luftfartstilsynet har en viktig 

rolle: 
– bidra til utviklingen av 

regelverket og påse at det blir 
fulgt 

• MEN! Flysikkerhet består av 
så mye mer: 
– verdier og holdninger; 

summert opp som den 
kulturen som eksisterer 



Flysikkerhet – hva er det? 
• Det må aldri bli slik at 

Luftfartstilsynets eller andres 
bidrag til flysikkerheten kun 
handler om regelverk! 

 
  



Obser-
vere 

Analys-
ere 

Beslutte 

Gjennom-
føre 

Regelverk 

• Rapportering 
• U/H data (SHT) 
• Tilsynsfunn 

Fra data til informasjon 

• Observere 
• Kommunisere 
• Tilsyn 
• ……. 



Utvikle 

Utfordre 



Mønsterbedriften – «verdens beste tilsyn» 
• Krever: 

– Helhetlig styring og ledelse 
– Høy kompetanse blant 

medarbeiderne 
– Organisasjonsutvikling 
– Lederutvikling 
– Et strategisk fokus 

• En gradvis utvikling – det vil ta 
tid 

• Vi skal komme dit! 
 

 



Klima eller luftfart? 
• Er luftfarten en viktig del av 

løsningen for den globale 
bærekraftige utviklingen? 

• Eller er luftfarten en belastning 
for de fremtidige generasjoners 
streben etter mer miljøvennlige 
transportformer? 

 
  



En bærekraftig utvikling  
• Brundtland-kommisjonen (1987): 

– «En utvikling som tilfredsstiller dagens 
behov uten å ødelegge for fremtidige 
generasjoners muligheter til å 
tilfredsstille sine behov 

• To hovedutfordringer: 
– Miljø 
– Fattigdom  

• Begrepet forutsetter positiv 
økonomisk vekst, men at 
ressursutnyttelsen må balanseres 
mot naturens bæreevne 

 
  



Hvilke behov dekkes av luftfarten? 
• På bakgrunn av luftfartens 

særpreg: 
– Høyde, hastighet, rekkevidde - 

H2R 
• Dekker viktige behov bedre 

enn andre transportmetoder: 
– Lange distanser 
– Områder med krevende 

topografi/geografi 
 
 
 
 
 

 
 
  



Hvilke behov dekkes av luftfarten? 
• Samfunnsutviklingen tilsier at 

behovet for transport som kan 
dekkes av luftfart vil øke og det 
er vanskelig å se for seg 
alternativer 

• Ulempen? Luftfartens bidrag til 
utslipp av klimagasser og støy 

• Utfordringen? Å dekke behovet 
for lufttransport samtidig som 
man tar hensyn til naturens 
bæreevne. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



Hvordan håndterer vi så dette? 
• Første bud: Luftfarten må selv akseptere den overordnede 

problemstillingen - og det gjør den! 
• Krefter som konkurrerer:  

– Behovet for lufttransport vil øke, noe som betyr økt ressurspådrag 
• Krefter som virker i samme retning: 

– Luftfarten er  en global næring. Klima er en global utfordring. 
– Luftfarten er preget av sterk konkurranse. Effektiv 

ressursutnyttelse betyr god økonomi og bedre konkurransekraft. 
Effektiv ressursutnyttelse er bra for klimaet. 

– Luftfarten er preget av en kontinuerlig teknologisk utvikling. Ny 
teknologi bidrar positivt til klima. 

 
  



Politisk håndtering - klimameldingen 
• Mål:  

– «Stabilisere konsentrasjon av klimagassene på et nivå som er lavt 
nok til å hindre farlig menneskeskapt påvirkning av klima» - to 
graders målet  

• Klima er et globalt fellesproblem som må løses globalt 
– Arbeide internasjonalt 
– Vedta ambisiøse tiltak nasjonalt 

• Prinsipper: 
– Bærekraftighet 
– Miljøvennlige teknologier benyttes ved beslutninger 
– Forurenser betaler - sektorovergripende økonomiske virkemidler 
– Vurdere tiltak som er kostnadseffektive i lys av en forventet 

stigende karbonpris i investeringens levetid 
 

 
  



Klimameldingen - luftfart 
• Relativt få tiltak er nevnt, da man 

forventer en betydelig 
effektivisering (ref AVINORs 
rapport) 

• Legger vekt på betydningen av en 
internasjonal bindende avtale 

• Ser på avgifter og kvotehandel som 
de viktigste myndighetstiltakene 

• Beskriver EUs ambisiøse 
klimapolitikk og at Norge vil 
påvirkes av politikken som utformes 
der.  

 
 
  



Politisk håndtering - Samferdselsbudsjettet 
• Regjeringen vil legge til rette for sikker, miljøvennlig og effektiv 

luftfart 
• Et tidsmessig tilbud i alle deler av landet 
• Luftfart må ta sin del av reduksjonene 
• Luftfart står høyt på den internasjonale dagsorden 
• Inkluderingen av luftfarten i EUs kvotesystem og arbeidet i 

ICAO fremheves som positive bidrag 
• Må få til en bindende global avtale hvor luftfart er inkludert 
  



Politisk håndtering - konklusjon  
• Det legges til grunn at luftfarten fyller et viktig behov og at 

behovet vil øke inn i fremtiden 
• Luftfarten bidrar til en relativt liten andel av de samlede utslipp, 

men det har vært og vil bli en jevn trafikkøkning 
• Luftfarten må derfor ta sin del av utslippsreduksjonene 
• Tiltak: 

– Arbeide for internasjonale avtaler 
– Avgifter og kvotesystemet – forurenser betaler 
– Effektivisering 
– Ny teknologi 
– Alternative energikilder 

• Miljødepartementet: «Not enough!» 
 

 
 

 
  



Hva kan luftfarten selv gjøre? 
• Kommunisere viktigheten av 

luftfart - 
omdømmeutfordringen 
– det dekker et grunnleggende 

behov (H2R) 
– luftfarten tar 

klimautfordringene på alvor 
– Ryddig argumentasjon 

• Globalt samarbeid 
– om fellesløsninger og felles 

regelverk 



Hva kan luftfarten selv gjøre? 
• Operative kostnadseffektive 

løsninger 
– i lufta 
– på bakken 

• Utvikle ny teknologi 
– motor, materiale, og 

aerodynamikk 
– «No silver bullet» 

 
 

 
 

  



Klimatilpasning 
Hvordan vil fremtidens klima 
endre seg og hvilke 
konsekvenser kan dette få for 
luftfarten? 



Hva kan vi vente oss? 
Flere intense lavtrykk? 
• Sterkere vind? 
• Mer turbulens? 

 

Mer nedbør? 
• Flom/drenering? 
• Vintervedlikehold? 
• Ising? 



Klimatilpasning 
Risikofaktorer for luftfarten: 
• vind 
• nedbør 
• vannstand 
 



Statistikk over værrelaterte hendelser 
• 5 turbulensulykker med norske rutefly siste ti år 
• Vindskjær er en relativt vanlig hendelse i luftfarten 

– 12 ulykker og 180 hendelser rapportert siste 10 år 
• Lynnedslag 

– Vanlig værrelatert hendelse som påvirker norsk luftfart 
– 150 hendelser og en ulykke siste fem år 
 

Kilde: Analyseavdelingen, Luftfartstilsynet 



Infrastruktur 
Det må tas høyde for endrede 
klimatiske forutsetninger i 
planlegging og utbedring av 
infrastrukturen 
• Sjønære sikkerhetsområder 
• Vedlikeholdsrutiner 
• Vinterdrift/friksjon 
• Lokalisering av nye lufthavner 
• Flynavigasjonsutstyr 



Klimatilpasning 
• Mye usikkerhet rundt 

konsekvensene 
• Konsensus om mer nedbør 
• Usikkert om det blir sterkere 

vind 
• Det må tas hensyn til 

endrede klimaforhold når 
fremtidens fly skal designes, 
flyplasser etableres og 
operative prosedyrer 
utformes 



Oppsummering og konklusjon 
• Luftfarten vil dekke viktige behov også i fremtiden – det er i 

realiteten ingen alternativer til luftfart- kun alternative 
luftfartsløsninger! 

• Utfordringen blir å finne løsninger som gjør at luftfarten kan 
dekke disse behovene samtidig som man tar tilstrekkelig 
hensyn til naturens bæreevne 

• Luftfarten har den fordel at det er mange krefter som virker i 
samme positive retning- men veien til målet er krevende! 

• Vi må følge med på klimaendringene og gjøre våre tilpasninger. 
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