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«Communication» fra Kommisjonen i 2011  

• The EU should be the safest 

region for aviation 

• «We must ensure that the rate 

of accidents continues to 

decline in order to match the 

continued growth in the number 

of flights» 

 



Risky 

business? 



Markedets utvikling 

• Prognosen tilsier  

4% vekst frem til 2030 

• Størst vekst i Asia  

og Midt-Østen 

• Vi kan forvente  

store endringer 

• Sterk konkurranse,  

nye forretningsmodeller  

og omstruktureringer 



Luftfarten 

• Innovativ og konservativ  

på samme tid 

• Ny teknologi, nye 

forretningsmodeller  

og effektivisering 

• Etablerte strukturer med 

eierskapsbegrensinger, 

trafikkrettigheter og 

registreringsbestemmelser 

• «Arven fra  

Chicago-konvensjonen» 



Chicago-konvensjonen 

• Etablerte noen prinsipper: 

– Nasjonal suverenitet over 

luftrommet  

(«the complete and exclusive 

sovereignty» of every State 

over «the airspace above its 

territory» 

– Nasjonalt ansvar for operativt 

og teknisk tilsyn 

 



Underliggende forhold (Bilateralt og Chicagokonv.)  

• Trafikkrettigheter 

• Etableringen av «flag carriers» 

(«The designated airline(s) 

appointed to excercise the 

rights granted») 

• Nasjonalt eierskap og kontroll 

(«Substantial ownership and 

effective control») 

• Nasjonalitet  

(«Aircraft shall have the 

nationality of the State which 

they are registred») 



Konsekvenser av dette 

• Et velfungerende globalt 

sikkerhetssystem 

• Et marked med flere ordninger 

som sikrer nasjonal kontroll, 

men som samtidig hindrer  

effektiv konkurranse 

• Systemet er gunstig for 

etablerte flyselskaper,  

men til ulempe for 

nyetableringer 

 



Et paradigmeskifte? 

• Myndighetene konsentrerer 

seg om sikkerhet og 

passasjerenes rettigheter 

• Eierskapsbegrensninger er 

opphevet 

• Flyene er registrert der det er 

mest hensiktsmessig 

• Trafikkrettighetene gis som 

følge av kapasitet 

 



Utvikling flysikkerhet 

• En langvarig og  

positiv trend 



Antall omkomne i ulykker med passasjerfly 

1989-2013 



Luftfartens utvikling – sikkerhet  

• Hvorfor det positive bildet? 

– Et velutviklet globalt 

sikkerhetssystem 

– Teknologisk utvikling 

– Erfaringsbasert læring og 

forbedret sikkerhetskultur 



Sollihøgda 11. januar 2014 



Kebnekaise 16. mars 2012 



Asiana – San Fransisco 6. juli 2013  
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Ulykker skjer 

 

 

 

«Normal people – normal ops»  

 
Sidney Dekker 

Professor og bestselgende forfatter om  

human factors og safety 



Asiana – San Fransisco 6. juli 2013  
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Likevel…. 

• Ulykker skjer  

– uventede  

– «burde ikke ha skjedd» 

• Kurven flater ut 

• Prognose:  

– Trafikken vil øke med  

4% pr. år frem til 2030 

• Hva kan vi gjøre? 

 

 

 





Utvikling av teorier og modeller – trender over tid 
 

Trender innen sikkerhet  

Generasjonsmodell 

MTO-modell 

Barrieremodeller 

The Swiss Cheese model 

The Bow Tie model 

Stadiemodeller 

Systemulykker 

Høypålitelige organisajoner 

Resilience engineering 

Safety I og Safety II 





Lineære og ikke-lineære modeller 
• 

 

Lineære modeller 

 

– Hendelsesforløpet kan 

analyseres og dekomponeres i 

enkelte komponenter 

– Komponentene har enten virket 

eller feilet 

– Det er mulig å finne en 

sammenheng mellom årsak og 

virkning (Root Cause) 

• 

 

Ikke-lineære modeller 

 

– I en komplisert verden kan ikke 

lenger alle ulykker forklares på  

en tradisjonell lineær måte 

– I komplekse systemer kan vi ikke 

lenger forklare sammenhengen 

mellom årsak og virkning ved å 

dekomponere hendelsesforløpet 

– I komplekse systemer kommer 

hendelsene plutselig «til syne» 

(emergent), uten at vi kan 

tilbakeføre hendelsene til en 

konkret handling 



Trenger vi mennesket? 

• Systemene gjør det de er 

konstruert for perfekt – men 

det er også alt de gjør! 

• Mennesker gjør feil, men i 

motsetning til systemene har 

mennesker evnen til å 

tilpasse seg og håndtere 

uventede situasjoner 

• Denne evnen gjør 

mennesket mer robust og til 

det sterke ledd 



Hva sitter JEG igjen med? 



Lær av organisasjoner med suksess –  

overført til sikkerhetsorganisasjoner 
 

• God sikkerhetsstatistikk er ingen 

garanti for suksess i fremtiden 

• De analyserer omgivelsene og 

oppdaterer sin risikomodell 

kontinuerlig 

• De stiller spørsmål med etablerte 

sannheter og har et 

læringsperspektiv på sin 

virksomhet 

• Organisasjonen vet at feil vil 

oppstå - de er bevisst på robusthet 

for å håndtere det uventede 

 

 



Så – hva gjør vi? 



State Safety Programme (SSP)  

og Safety Management System (SMS) 

S
ervices p

ro
vid

er 
S

tate 

State 

Safety 

Programme 

(SSP) 

Organization’s 

Safety  

Management  

system (SMS) 

Objective: 
Safety risk 
management 

Objective: 
Safety risk 
management 

Compliance 
oversight 

Performance-based 

 oversight  



Hovedkomponenter i SSP og SMS 



Hva handler dette om? 

• Det handler om å legge til rette 

for å ta gode beslutninger – 

hver dag og på alle nivåer 

Risk Assessment 

Risk Management 

Operational Level 

Execution 

F
E

E
B

B
A

C
K

  
Management Level 



Reactive method 

The reactive method 

responds to the 

events that already 

happened, such as 

incidents and 

accidents 

Proactive method 
The proactive 

method  
looks actively for the  

identification of 
safety risks  

through the analysis  
of the organization’s  

activities 
 

Predictive method 
The predictive 

method captures  
system performance 

as  it happens in   
real-time normal 

operations to 
identify potential 
future problems 



Ytelsesbasert regelverk:  

 

Risikostyrte bestemmelser 

Regelverk, men 

Databasert identifikasjon og 

prioritering av sikkerhetsrisiko  

Utvikle bestemmelser for å styre 

sikkerhetsrisiko 

Effektiv 

sikkerhetsstyring, 

oppfyllelse av 

sikkerhetsmålsetninger. 

Preskriptivt regelverk:  

 

Administrasjonsstyrte 

bestemmelser 

Regelverk 

 Inspeksjoner  

 Revisjoner 

 Samsvar med krav 

 

  

Source: ICAO 

Fra preskriptivt til ytelsesbasert regelverk  



En utvikling fra et rent 

compliance basert regelverk 



Men: 

• «We  don`t know  

what we don`t know!» 



A-NPA: Revision of the Basic Regulation 

• Seek to improve the 

effectiveness of the EASA 

System by modernising the 

regulatory system to: 

• Render it more proportional 

• Improve its ability to identify 

and mitigate safety risks, and 

monitor performance in a 

systemic, performance-based 

manner 

• Address new developments in 

a timely and dynamic way 

 



EASA MB Safety Subgroup - recommendations 



EASA MB Safety Subgroup - recommendations 



Orientering slutt 


