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Sikker utførelse av hang- og paragliding RISIKOANALYSE
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Vannlanding. Det er en viss risiko for vannlanding.

Sakder på person, utstyr og eiendom.Kollisjon med steingjerde/piggtrådgjerde.

Flyging i for sterk vind. Havne bak henget i rotor eller på motorveien.

Det kreves PP3 for å fly her. Flystedet anbefales ikke å benyttes til å lære seg og fly på 
kystheng.

Vindmåler er satt opp og piloter må vurdere forholdene før takeoff og under flyging. 
Bølgene/skummet på sjøen gir god indikasjon på hvor mye vind det er på bakkenivå.

Klubb:

03.05.2022Dato:

Analyse:
Utført av:

Jøren Hang- og Paragliderklubb

Tiltak

HPS/NLF Sikkerhetssystemet
Teoribøker: Paragliding, Hanggliding

Reve
Nils Jørgen Lyngnes

Sannsynlighet Konsekvens

Hendelse, situasjon Risiko for

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

Flying i skråvind. Svært høy bakkefart på medvindslegg. Stygg landing dersom 
man flyr i marginalt løft. 

Dyr på beite. Tidvis er det dyr på beite på Reve. Disse kan gjøre piloter 
uoppmerksome på start elleri flyfase. Dyrene kan bli redde 
dersom en flyr for nærme.

Det bør ikke flys i for skrå vind.

Piloter må være obs på husdyr og hvor de beiter på henget. 

Flyging nærme bakken. Treffe bakken. 

Piloter må være obs på helikopterne som flyr ved Reve. Det går mye helikoptertrafikk her og det 
anbefales å lande mens helikopter kommer forbi dersom en er usikker på om avstanden er trygg. 
En kan lett høre og se helikopterne komme. 

Flystedet brukes på svært varierende vindstyrker. På svak vind kan løftet bli så lite at en ikke 
klarer å komme seg høyt over bakken. Piloter må vurdere om løftet er godt nok for å fly.

Helikoptertrafikk. Turbulens fra helikopter.

Mye flytrafikk. Mange vinger i lufta samtidig på flystedet kan føre til at det blir 
trangt om plassen.

Turbulens under takeoff. Turbulens fra andre flyfartøy under takeoff fører fort til at vingen 
mister trykk og lander i piggtråden på Reve.

Særlige aktuelle forskrifter:

Det er særlig viktig å overholde vikepliktsreglene på Reve og disse har medlemmene av kubben 
blitt påminnet via faglig leder. Piloter må vurdere hvor mye trafikk det er i lufta og om en er 
komfortabel med dette før en tar av. 

Piloter skal ikke fly foran noen som tar av. Dette står i flystedsreglene. 

Tidvis er det RC-fly som også benytter seg av henget. Det er en 
viss fare for kollisjon dersom utøvere ikke er oppmerksomme.

Piloter må være obs på at flystedet grenser til sjøen. Det flys her på pålandsvind og vannlanding 
sees derfor som usannsynlig, men det er likevel rapportert hendelser på dette. 

3. Kritisk
4. Meget kritisk
5. Katastrofalt

1. Ufarlig
2. Farlig

Tåke som kommer inn fra sjøen. Av og til kan tåke komme inn fra sjøen. En vil se tåken komme, 
men den kan komme fortere enn man antar.

Piloter må følge med på vær som kommer inn med vinden.

Det er opprettet dialog med RC-miljøet. Det er kommunisert ut til utøvere gjennom blant annet 
flightlog at det pågår RC-aktivitet her. RC-utøvere pleier å sette opp varselflagg når de flyr.

RC-fly på henget.
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Piloter må følge med på vær som kommer inn med vinden.

Flystedet brukes på svært varierende vindstyrker. På svak vind kan løftet bli så lite at en ikke klarer å komme seg høyt over 
bakken. Piloter må vurdere om løftet er godt nok for å fly.
Det er særlig viktig å overholde vikepliktsreglene på Reve og disse har medlemmene av kubben blitt påminnet via faglig leder. 
Piloter må vurdere hvor mye trafikk det er i lufta og om en er komfortabel med dette før en tar av. 
Piloter skal ikke fly foran noen som tar av. Dette står i flystedsreglene. 

Piloter må være obs på husdyr og hvor de beiter på henget. 

Piloter må være obs på helikopterne som flyr ved Reve. Det går mye helikoptertrafikk her og det anbefales å lande mens 
helikopter kommer forbi dersom en er usikker på om avstanden er trygg. En kan lett høre og se helikopterne komme. 
Vindmåler er satt opp og piloter må vurdere forholdene før takeoff og under flyging. Bølgene/skummet på sjøen gir god 
indikasjon på hvor mye vind det er på bakkenivå.
Det er opprettet dialog med RC-miljøet. Det er kommunisert ut til utøvere gjennom blant annet flightlog at det pågår RC-
aktivitet her. RC-utøvere pleier å sette opp varselflagg når de flyr.

Vannlanding. Piloter må være obs på at flystedet grenser til sjøen. Det flys her på pålandsvind og vannlanding sees derfor som usannsynlig, 
men det er likevel rapportert hendelser på dette. 

Turbulens under takeoff.

Flying i skråvind. Det bør ikke flys i for skrå vind.

Flyging nærme bakken. 

Mye flytrafikk.

Dyr på beite.

Helikoptertrafikk.

Flyging i for sterk vind.

RC-fly på henget.

Tåke som kommer inn fra sjøen.

Hendelse, situasjon i prioritert rekkefølge
Det kreves PP3 for å fly her. Flystedet anbefales ikke å benyttes til å lære seg og fly på kystheng.

Tiltak i prioritert rekkefølge ut ifra risikotabell

Lav Risiko Middels Risiko Høy Risiko

6

3. Kritisk

1

4, 8

2, 5, 7, 9, 10, 11

1. Ufarlig 2. Farlig

32. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Kollisjon med steingjerde/piggtrådgjerde.

Sannsynlighet
Konsekvens

5. Katastrofalt

5. Svært sannsynlig

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig

4. Meget kritisk


