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Modellflyhåndboka

• Versjon 1.4.1 ble godkjent av Luftfartstilsynet som sikkerhetssystem 
iht. forskrift. Gjeldende fra og med 16. oktober 2019.
• Nytt i 1.4.1:
• Fjernet BLOS-begrepet og lagt til bestemmelser for FPV uten utkikksperson, 

ink. Sjekkliste for valg av flysted. (eget vedlegg H)
• Lagt inn sikkerhetsavstander for modellflyoppvisning.
• Anbefaling ang. skogbrannfare.
• Korrigert misvisende definisjon av hendelse.



RC modellfly FPV

3.5.2 Flyging i førstepersonsperspektiv (FPV)



3.5.2 Flyging i førstepersonsperspektiv (FPV)

Flyging med modellfly i førstepersonsperspektiv (FPV - First Person 
View) der modellflyger ser ut fra modellflyet ved hjelp av kamera og 
videobriller, kan gjøres på to ulike måter: 

• FPV med utkikksperson
• FPV uten utkikksperson

Begrepet «BLOS» brukes ikke om modellflyging



FPV med utkikksperson

Flyging med modellfly i 
førstepersonsperspektiv er tillatt 
hvis den som fører modellflyet har 
bistand fra en utkikksperson, og 
modellflyet til enhver tid er godt 
synlig for utkikkspersonen og denne 
er i kontakt med modellflyger. 



FPV race = FPV med utkikksperson



FPV race

Flyr lavt på til dels lukkede baner

Organisert miljø

Flyr med copiloter



FPV uten utkikksperson



FPV uten utkikksperson

Bare tillatt dersom modellflyger har 
forvisset seg om at hele flyområdet er 

egnet med hensyn til 3. parts og 
annen lufttrafikks sikkerhet, for å 

forhindre sammenstøt med luftfartøy, 
personer, fartøyer, kjøretøy og 

bygninger.



Anbefaling for 
konstruksjon 

av FPV-modell

Modellfly som flys FPV uten utkikksperson 
utenfor etablert modellflyplass bør være 
konstruert slik at ved evt. sammenstøt vil 
forårsake minst mulig skade. Eksempelvis kan 
man montere propellbeskytter, eller benytte 
modeller konstruert av energiabsorberende 
materiale. Dersom modellflyet ikke er konstruert 
på en slik måte, bør hastigheten holdes lavere 
enn 19 m/s (ca 70 km/t) for å minimere energien 
ved evt. sammenstøt.



• Det er ikke tillatt å fly i bebodde områder og steder der det er sannsynlig at 
det oppholder seg andre mennesker.
• FPV uten utkikksperson skal ikke foregå høyere enn 120 meter over terreng 

og ikke nærmere enn 50 meter fra kjøretøy, bygning eller personer som 
ikke er under fartøyførerens kontroll, med unntak av under start og 
landing.
• Modellflyet skal kunne kontrolleres manuelt.
• For å bli sett av andre skal modellflyet være utstyrt med blink/strobelys, 

hvitt med minst 10 candela med minimum 20 blink i minuttet.
• Maksimal tillatt vekt på modellflyet er 1 kg.
• Ved flyging utenfor etablert modellflyplass skal piloten medbringe og 

utfylle sjekkliste for valg av flysted iht. vedlegg H.

FPV uten utkikksperson



Lys



Sjekkliste FPV 
uten 
utkikksperson

Sjekkpunkt JA

1 Er hele flyområdet egnet til FPV-flyging uten utkikksperson, med  
hensyn til 3. parts og annen lufttrafikks sikkerhet?

2 Har du gjort deg kjent med og tar hensyn til potensiell lufttrafikk i  
området?

3 Vil all flyging foregå utenfor bebodd område, og unngå områder hvor  
det kan oppholde seg andre mennesker?

4 Vil all flyging foregå mer enn 50 meter unna kjøretøy, bygning eller
personer som ikke er under modellflygers kontroll, med unntak av
under start og landing?

5 Er det minst 5 km til nærmeste lufthavn, og vil all flyging foregå  
utenfor kontrollert luftrom, med mindre annet er avtalt med  
lufttrafikktjenesten?

6 Er det tillatt å fly der?

7 Vil all flyging foregå lavere enn 120 meter over terrenget?

8 Veier modellen maksimalt 1 kg, inkludert batteri?

9 Er failsafe programmert slik at energien i modellen reduseres ved  
evt. tap av kontroll, eksempelvis ved at propellen stopper?

10 Er strobelys montert og aktivert?

Hvis alle sjekkpunkter kan 
besvares med JA innebærer 
det en akseptabel grad  av 
risiko ved flyging i 
førstepersonsperspektiv 
(FPV) uten utkikksperson 
dersom  flygingen foregår 
utenfor etablert 
modellflyplass. Sjekklisten 
skal medbringes  ved 
flyging, og fylles ut av 
piloten før flyging finner
sted.



Eksempelvideo freestyle 1



3.4.2 Sikkerhetsavstander for modellflyoppvisning

Stevneleder skal etablere en flysone med en sikkerhetslinje mellom 
tilskuere og flysone. Sikkerhetslinjen er det nærmeste stedet mellom 
flysonen og der hvor publikum har adgang. Sikkerhetslinjen er 
normalt parallell med flysonen, men kan være svinget i forhold til 
denne hvis den følger naturlige områdebegrensninger som 
sikkerhetsnett. Nødvendig avstand til sikkerhetslinje og skjerming av 
publikum må vurderes ut fra typen fly som benyttes, og lokale 
forhold, men Sikkerhetslinjen skal ikke være nærmere publikum enn: 

Modellvekt/type Avgang og landing Rettlinjet forbiflyging Akroflyging 

Opptil 7 kg 30 meter 30 meter 50 meter 

Opptil 25 kg 30 meter 50 meter 100 meter 

Turbinmodeller og modeller over 25 kg 30 meter 50 meter 100 meter 



3.1.2 valg av flysted

Ny tekst ang. skogbrannfare: 

I perioder med stor skogbrannfare (se definisjon på 
https://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html) 
bør modellflyger vurdere å ikke fly modeller som ved 
krasj kan forårsake skogbrann. 



3.4.2 
Modellflystevne

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) utgir en veileder for 
sikkerhet ved store arrangementer som 
anbefales for stevneleder



Misvisende 
definisjon av 
hendelse

«krasj uten skade»



Hendelser - definisjoner

Næruhell uten skade: Hendelse som ikke har medført skade på modell, pilot, 3. part eller 3. parts 
eiendom, men skade var nær ved å skje. 
Eksempel: Uvettig flyging over depot, tap av kontroll eller flyging i nærheten av publikum eller 
befolket område 

Uhell med skade: Skade på modell, pilot, 3. part eller 3. parts eiendom. Kun ubetydelig personskade 
uten behov for legebehandling eller førstehjelp. 
Eksempel: Krasj eller skade på modell, kutt i finger av propell, kollisjon mellom modell og bygning 
eller parkert bil 

Ulykke med personskade: Legemsskade på pilot eller 3. part med behov for legebehandling eller 
førstehjelp, eller arbeidsufør i minst én dag 
Eksempel: Kuttskade, dødsfall, brannskade m.m. 



Hendelser 2019

9

17

Type hendelse

Uhell Næruhell

• 26 rapporterte hendelser
• 17 næruhell
• 9 uhell

• To forsikringssaker 
(skader på bygning)



Rapportene blir til 
sikkerhetsinfo til 
medlemmene



Tilsynet banker på!

• Hva spør de om? 

• Hva skal du svare?



Årlig «selvangivelse»

• Klubbene har noen plikter iflg. 
Modellflyhåndboka

• NLF kan ha kontroll med klubbene ved hjelp 
av en årlig rapportering

• Enkelt webskjema – utfylt på 2 min
• Kan sendes ut hver høst



Oversikt over 
medlemmenes 
kompetanse



Veien videre

• NLF Søker om godkjenning på nytt etter at EU-
forordning 947 trer i kraft 1. juli, om å fly i 
Specific Category iht. Article 16

• Ønsker at NLFS kompetansebevis anerkjennes 
som kunnskapstest slik at hvert enkelt medlem 
skal slippe online-test hos LT

• Ønsker at NLF skal registrere medlemmer «i 
bulk» hos LT og at vi kan tildele medlemmer 
ID-nummer etter egen nummerserie
• Ønsker at NLF betaler en felles avgift til LT 

fremfor at hvert enkelt medlem betaler direkte 
til LT



Fortsett å 
rapportere!


