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Analyse av oppgaven  
• Kvalitet – «en subjektiv norm 

for krav, forventninger og 
forpliktelser» 

• «Trendene går mot at volum 
skal høynes mot stadig lavere 
enhetskostnader for å skape 
konkurransefortrinn 

• «Kan denne utviklingen true 
sikkerheten og den forventede 
kvaliteten for den enkelte aktør 
i luftfarten?» 



Min tilnærming 
• Hvordan balansere effektivitet  

og sikkerhet i en sterkt 
konkurransepreget global 
næring? 



Luftfartstilsynets oppgaver 
• Luftfartstilsynet har 

hovedansvaret for tilsynet med 
norsk luftfart 

• Luftfartstilsynet skal være en 
aktiv pådriver for sikker og 
samfunnsnyttig luftfart i tråd 
med de nasjonale målene for 
transportpolitikken 



Hva preger luftfarten – markedet  
• Prognosene tilsier en fortsatt 

positiv vekst i luftfarten 
• Den største veksten skjer i 

Asia 
• USA på vei opp 
• Europa fremdeles svakt 
• Noen faktorer kan forstyrre: 

– Veksten i de fremvoksende 
økonomier dempes? 

– Uro i Midt-Østen 
– Usikkerhet rundt oljeprisen 

 
 
  



Hva preger luftfarten – markedet  
• En global og meget dynamisk 

bransje 
– Knallhard konkurranse 
– Nye selskaper og nye 

konstellasjoner  
– Nye forretningsmodeller 

• ULCC/LCC/Hybrid/FSC 

• Nye tilpasninger 
– Eierskap 
– Registrering 
– Ansettelser 
– Underleverandører 

 
  



Myndighetsperspektivet – markedet  
• EU: «The EUs External Aviation 

Policy – Addressing Future 
Challenges»  
– Vektlegger den strategiske 

betydningen av luftfarten 
– Tilgjengelighet og økonomisk 

betydning (ca 2 % av BNP) 
• UK: «Aviation Policy Framework» 

– Vektlegger tilgjengelighet og 
økonomisk betydning 



Myndighetsperspektivet – markedet  
• Luftfarten som en bærekraftig 

næring i Norge 
– Transportpolitiske hensyn 

• God tilgjengelighet 
• Kompetansebehov 

– Næringspolitiske hensyn 
• 2% av BNP 
• Hvorfor gi bort en næring til utlandet? 



Myndighetsperspektivet – markedet  
• To valg: 

– En defensiv tilnærming som prøver 
å demme opp mot 
markedsutviklingen og begrense 
skadevirkningene 

– En offensiv tilnærming som ser 
muligheter, legger til rette for 
utvikling og bygger på norsk 
luftfartskompetanse 
 



Myndighetsperspektivet – markedet  
• En effektiv luftromsstruktur 

– Single European Sky 
• Struktur 
• Teknologi 
• Ytelsesstyring 

• Men også markedsmuligheter  
– Centralized Services 



Hva preger luftfarten – sikkerhet  
• 2012 sikreste år siden 1945 

regnet i antall ulykker. 
• En jevn nedadgående trend i 

ulykker siden 1997 
• En rekke gode tiltak er i ferd 

med å bli implementert: 
– Continuous Monitoring 

Approach (CMA) 
– Performance Based Approach 

(PBA) 
– State Safety Program (SSP) 
– Safety Management Systems 

(SMS) 



«Communication» fra EU-kommisjonen i 2011  
• «We must ensure that the rate 

of accidents continues to 
decline in order to match the 
continued growth in the number 
of flights» 

 



Antall omkomne i flyulykker 1989-2012 
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Antall fatale ulykker pr fase av flyvningen - 2012 

23 



Ulykker skjer 
• “Since early July, three jetliners 

have been involved in high-
profile accidents in the U.S. at 
the end of visual or non 
precision approaches to 
runways” 
 



Cargo 
• Den fatale ulykkesraten for 

fraktflyvninger rundt om i 
verden var åtte ganger høyere 
enn for passasjerfly i årene 
2002 til 2011 viser en studie 
som det britiske luftfartstilsynet 
publiserte i juni  



European Aviation Research Partnership Group  
• Prioriteringer 2014 →: 

– Loss of Control in flight  
– Runway and ground safety 
– Human factors – man machine 

interface 



Myndighetsperspektivet – sikkerhet  
• Budsjettutfordringer 

sammenfallende med 
konkurranseutfordringer 

• Selskapenes tilpasninger gjør 
det mer krevende å holde 
oversikten 

• Konkurranseutfordringene 
burde bety mer regulering/mer 
tilsyn 

• På den annen side må ikke 
reguleringene være av en slik 
art at den «kveler» selskapene 



Myndighetsperspektivet – sikkerhet  
• Arbeidsforholdene i luftfarten  

på den internasjonale 
dagsorden 



Myndighetsrollen – aktuelle temaer 
• ECAC – på vegne av 44 

luftfartsdirektører i Europa –er 
luftfarten overregulert i Europa? 
– Volum 
– Fleksiblitet 

• For rigid. Mer soft law?  

– Proporsjonalitet 
• En regulering må stå i et 

proporsjonalt forhold til risiko 

– Egnethet 
• Ikke all luftfart er på samme 

«playing field» 



Myndighetsrollen – svar fra EU-kommisjonen 
• Luftfarten blir mer og mer 

kompleks og er i kontinuerlig 
endring 

• En uventet interaksjon mellom 
komponentene i 
sikkerhetssystemet kan oppstå 

• Myndighetene kan miste 
oversikten – ref finanskrisen 

• Industrien ønsker 
harmonisering, men også 
enkelhet 

 



Myndighetsrollen – svar fra EU-kommisjonen 
• Safety må balanseres mot 

behovet for konkurranseevne 
• Mer ansvar bør ideelt sett gis til 

industrien og vi har alt verktøyet 
tilgjengelig for nettopp det 
(risikobasert regulering) 

• Men er en mer kompleks luftfart 
forenlig med mer delegering av 
ansvar? 

 



Myndighetsrollen – svar fra EU-kommisjonen 
• Kommisjonen vil starte et 

arbeide kalt «Modernising the 
aviation safety system» 
– Identifisere opsjoner og 

aksjonspunkter i løpet av 2014 
• Det ser ut som om EASA 

gjennom sitt Management 
Board vil lede arbeidet. 

 



Min vurdering 
• Vi er i ferd med å implementere 

nytt regelverk. Burde vi ikke 
konsentrere oss om å bli gode 
på dette? 

• På den annen side er luftfarten i 
kontinuerlig endring 

• Myndighetene sliter med å 
holde følge 

• En strategisk tilnærming til 
sikkerhetsarbeidet fra EU og 
EASA er positivt 



Oppsummering 
• Markedet er preget av knallhard 

konkurranse og kontinuerlige 
tilpasninger 

• En offensiv tilnærming fra 
myndighetene kan bidra til en 
bærekraftig luftfartsnæring i Norge 

• Vi ser en positiv sikkerhets-
statistikk 

• Sikkerhetsarbeidet må kontinuerlig 
utvikles for å møte nye utfordringer 
i en global næring 

• Dialog om handlingsrommet er 
viktig. 
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