
/Users/trondaarre/Desktop/JÆREN WEB/Sikkerhetsanalyser/Risikoanalyse-Sokn-JHGPG-Rev-02-2022.xlsx - Input - 02.05.2022 Side 1 av 2

Sikker utførelse av hang- og paragliding RISIKOANALYSE
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Problemer med relasjonen til grunneier og naboer Risiko for å misteflystedet ved flyging over bebyggelse etter 
takeoff.

Skader som følge av hender og andre objekter i propellen under 
oppvarming av motoren.

Pre-takeoff

Takeoff Kollisjon med steingjerde på nordlig side av jordet. 

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. 

Klubb:

19.03.2022Dato:

Analyse:
Utført av:

Jæren Hang og Paraglider klubb

Tiltak

HPS/NLF Sikkerhetssystemet
Teoribøker: Paragliding, Motorkompendiet

Sokn Airfield
Trond Nyman Aarre

Sannsynlighet Konsekvens

Hendelse, situasjon Risiko for

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

Takeoff Mekanisk turbulens fra trerekke nordøst for takeoff

Flygefase Kollisjon mellom luftfartøy (paramotorer), sportsfly og 
ambulansehelikopteret på oppdrag 

Ved nordøstlig vindretning bør takeoff gjøres så langt sør 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 flytårnet på Sola før flyging fra Sokn og informere om planlagt 
flyrute og tidsrom. Husk å alltid ringe etter landing. Telefon til flytårnet: 51 65 81 43.

Fly med god høyde til å kunne gli inn til landing ved motorstopp. Fly med flytevest.Landing i vann Skader ved landing i vann som er rundt hele Sokn Airfield.

Særlige aktuelle forskrifter:

Risiko for å fly inn i innflygingen til Sola da sørlige del av 
takeoff-jordet ligger i innflygingen.

Alltid ringe grunneier før flyging, og aldri fly lavt over gårder, eneboliger og marker med dyr på 
beite. Grunneier er Karl Haukalid med mobil 924 10 066. Kontaktperson utnevnt av grunneier er 
Trond Nyman Aarre med mobil 950 50 555.

3. Kritisk
4. Meget kritisk
5. Katastrofalt

1. Ufarlig
2. Farlig

Landing på hovedlanding Skader i forbindelse med landing i liten oppoverbakke (fra sør 
mot nord). 

Landing i senter av landing hvor det er mer flatt terreng.

Sjekk tilgjengelig kartdata og fly på nordlige siden av Sokn iht kartdata for å ikke havne i 
konflikt med innflygingen til Sola.

Flygefase
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Sikker utførelse av hang- og paragliding RISIKOANALYSE

Nr.
8

1

4

5

2

3

7

6

9

10

11

12

Ved nordøstlig vindretning bør takeoff gjøres så langt sør som mulig. Det anbefales å snu 90 grader (med torque-retning) og 
bygge høyde etter takeoff. 
Landing i senter av landing hvor det er mer flatt terreng.

Alltid ringe grunneier før flyging, og aldri fly lavt over gårder, eneboliger og marker med dyr på beite. Grunneier er Karl 
Haukalid med mobil 924 10 066. Kontaktperson utnevnt av grunneier er Trond Nyman Aarre med mobil 950 50 555.

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. 
Radiokommunikasjon anbefales for større kontroll på plassering og avstand mellom paramotorpiloter. Kontakte flytårnet på Sola 
før flyging fra Sokn og informere om planlagt flyrute og tidsrom. Husk å alltid ringe etter landing. Telefon til flytårnet: 51 65 81 
43.Sjekk tilgjengelig kartdata og fly på nordlige siden av Sokn iht kartdata for å ikke havne i konflikt med innflygingen til Sola.

Utføre takeoff i god avstand til gjerdet. 

Landing på hovedlanding

Problemer med relasjonen til grunneier og naboer

Pre-takeoff

Flygefase

Flygefase

Takeoff

Takeoff

Hendelse, situasjon i prioritert rekkefølge
Fly med god høyde til å kunne gli inn til landing ved motorstopp. Fly med flytevest.

Tiltak i prioritert rekkefølge ut ifra risikotabell

8

1, 4, 5

Lav Risiko Middels Risiko Høy Risiko

3. Kritisk1. Ufarlig 2. Farlig

2, 3, 72. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Landing i vann

Sannsynlighet
Konsekvens

5. Katastrofalt

6

5. Svært sannsynlig

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig

4. Meget kritisk


