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Sikker utførelse av hang- og paragliding RISIKOANALYSE
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Særlige aktuelle forskrifter:

3. Kritisk
4. Meget kritisk
5. Katastrofalt

1. Ufarlig
2. Farlig

Rotor på ve side foran start i grop i henget som har nordlig retning. 
Dette gjelder med vestlig vind eller vest syd vest.

Risiko for å komme i rotor med påfølgende innklapp.

Som ved alle starter som ikke er på en topp. Er det mulig at den 
vind retning som er på start ikke er hovedvind retning på henget.

Rotor ut fra start om man flyt for nære leside. Risiko for å 
komme i rotor på henget. 

Gi beskrivelse til med piloter av alle slag. Slike groper finnes i heng finnes mange steder. Men 
virker på samme måte.

Sjekk hovedvindretning som beskrevet i lærebok. På en topp. Instruer medpiloter på start. 

Tiltak

HPS/NLF Sikkerhetssystemet
Teoribøker: Paragliding, Hanggliding

Hegelstad Bjerkreim Veststart.
Anders Lædre

Sannsynlighet Konsekvens

Hendelse, situasjon Risiko for

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

Klubb:

30,10,2019Dato:

Analyse:
Utført av:

Jæren Hang og Paraglider klubb

Kan fly inn i terreng eller vegitasjon. Vanskelig og starte oppe i mye vind og spesiellt om den har nordlig 
retning.

Seinete landing. Piloter kan skade seg på noen av steinene.

Start lenger nede i bakken. Bedre vurdering av PP2 elever før utsjekk gis.

Piloter av alle slag kan ved trengende behov bruke landing på dyrket mark nedenfor 
vinterlanding.
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Sikker utførelse av hang- og paragliding RISIKOANALYSE
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2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Vanskelig og starte oppe i mye vind og spesiellt om den 
har nordlig retning.

Sannsynlighet
Konsekvens

5. Katastrofalt

5. Svært sannsynlig

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig

4. Meget kritisk

3

4

1. Ufarlig 2. Farlig

2

3. Kritisk

1

Hendelse, situasjon i prioritert rekkefølge
Start lenger nede i bakken. Bedre vurdering av PP2 elever før utsjekk gis.

Tiltak i prioritert rekkefølge ut ifra risikotabell

Lav Risiko Middels Risiko Høy Risiko

Rotor på ve side foran start i grop i henget som har 
nordlig retning. Dette gjelder med vestlig vind eller vest 
syd vest.Som ved alle starter som ikke er på en topp. Er det 
mulig at den vind retning som er på start ikke er 
hovedvind retning på henget.Seinete landing. 

Gi beskrivelse til med piloter av alle slag. Slike groper finnes i heng finnes mange steder. Men virker på samme måte.

Sjekk hovedvindretning som beskrevet i lærebok. På en topp. Instruer medpiloter på start. 

Piloter av alle slag kan ved trengende behov bruke landing på dyrket mark nedenfor vinterlanding.


