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Sikker utførelse av hang- og paragliding RISIKOANALYSE

Nr. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1

x x

2

x x

3

x x

4

x x

5

x x

6

x x

7

8

9

10

11

12

Landing mer i senter av landing mot øst eller vest for veien.Landing på hovedlanding

Særlige aktuelle forskrifter:

Landing i grøftekanten på begge sider av veien inn til flyfeltet. 
Grøften er ca. 20 cm høy og ofte skjult av gress sommerstid. 

Ingen overflyging av elven, eller fly over med god høyde. Fly med flytevest.

3. Kritisk
4. Meget kritisk
5. Katastrofalt

1. Ufarlig
2. Farlig

Takeoff og low-pass: Trær mot sør Mekanisk turbulens fra trerekke sør for takeoff

Flygefase Kollisjon mellom luftfartøy (paramotorer) og sportsfly fra Jæren 
Sportsflyklubb

Ved sørlig vindretning bør takeoff gjøres så langt nord som mulig. Det anbefales å snu 90 grader 
(med torque-retning) og bygge høyde etter takeoff. 

Radiokommunikasjon anbefales for større kontroll på plassering og avstand mellom 
paramotorpiloter. Kontakte Jæren Sportsflyklubb før flyging fra Torland og informere om 
planlagt flyrute. 

Tiltak

HPS/NLF Sikkerhetssystemet
Teoribøker: Paragliding, Motorkompendiet

Torland Airfield
Trond Nyman Aarre

Sannsynlighet Konsekvens

Hendelse, situasjon Risiko for

1. Lite sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
3. Sannsynlig
4. Meget sannsynlig
5. Svært sannsynlig

Klubb:

19.03.2022Dato:

Analyse:
Utført av:

Jæren Hang og Paraglider klubb

Landing i vann Landing i Hå-elven som ligger helt inntil og langs hele flyfeltet 
på Torland. 

Skader som følge av hender og andre objekter i propellen.Pre-takeoff: Oppvarming av motor før takeoff

Takeoff Kollisjon med oppsatte strømgjerder lags veien mellom takeoff-
jorde mot øst og takeoff-jorde mot vest. Kun aktuelt for vår og 
sommer.

Alltid rop ut "CLEAR PROP" og utføre visuell sjekk før start av motoren. Alltid utføre 
oppvarming av motor med propellen vendt vekk fra mennesker og dyr. 

Utføre takeoff i god avstand til gjerdet. 
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Sikker utførelse av hang- og paragliding RISIKOANALYSE

Nr.
1
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2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Pre-takeoff: Oppvarming av motor før takeoff

Sannsynlighet
Konsekvens

5. Katastrofalt

5. Svært sannsynlig

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig

4. Meget kritisk1. Ufarlig 2. Farlig

2, 3, 5

3. Kritisk

Hendelse, situasjon i prioritert rekkefølge
Alltid rop ut "CLEAR PROP" og utføre visuell sjekk før start av motoren. Alltid utføre oppvarming av motor med propellen 
vendt vekk fra mennesker og dyr. 

Tiltak i prioritert rekkefølge ut ifra risikotabell

1, 4, 6

Lav Risiko Middels Risiko Høy Risiko

Flygefase

Landing i vann

Takeoff

Takeoff og low-pass: Trær mot sør

Landing på hovedlanding Landing mer i senter av landing mot øst eller vest for veien.

Radiokommunikasjon anbefales for større kontroll på plassering og avstand mellom paramotorpiloter. Kontakte Jæren 
Sportsflyklubb før flyging fra Torland og informere om planlagt flyrute. 
Ingen overflyging av elven, eller fly over med god høyde. Fly med flytevest.

Utføre takeoff i god avstand til gjerdet. 

Ved sørlig vindretning bør takeoff gjøres så langt nord som mulig. Det anbefales å snu 90 grader (med torque-retning) og bygge 
høyde etter takeoff. 


