
VG206 norske piloter vedgår at de sovnet  

77 prosent mener arbeidspress utgjør en sikkerhetsrisiko  

FATALT: 49 i flyet og en person på bakken omkom da en Dash 8, Q400 styrtet ved Buffalo i USA 12 februar 2009. Den 

amerikanske havarikommisjonen mener tretthet hos begge flygerne var en medvirkende årsak til ulykken. Foto: Stan Honda/ Afp  
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Av Martin Nilsen  

Publisert 09.02.11 - 09:00, endret 09.02.11 - 10:29 (VG NETT) 

206 av 389 piloter innrømmer i en anonym undersøkelse at de har sovnet i cockpiten. Uten å 

varsle kollegaen om at de ville duppe av.  

Undersøkelsen er gjort av NRK, Forbrukerinspektørene, og legges frem i programmet som 

sendes i kveld. 

 

Norsk Flygerforbund mener dette viser at grensen er nådd, og at piloters arbeids- og ikke 

minst hviletidsbestemmelser nå er tøyd til bristepunktet. 

 

Les også:Kapteinen sovnet da co-piloten gikk på do 

 

77 prosent av pilotene som svarte mener dessuten at arbeidspress kan utgjøre en svært stor 

eller ganske stor sikkerhetsrisiko. 

 

- Det er riktignok ingen vitenskapelig undersøkelse, men jeg leser den som en 

stemningsrapport fra norske cockpiter der pilotene nå mener at arbeidstiden ikke lenger kan 

tøyes, sier Aleksander Wasland, nestleder og ansvarlig for flysikkerhet i Norsk 

Flygerforbund. 

 

Skuffet 
Piloter har en prosedyre for å kunne lukke øynene hvis de er på nippet til å sovne, men da skal 

den andre piloten overta hele ansvaret. 

 

- Det er mange som beskylder oss for å ha en sosial agenda når vi tar opp arbeidstiden vår, 

men jeg kan ikke forstå hvordan vi kan mistenkes for å ha en annen agenda når vi påpeker det 

tvilsomme i å arbeide 60 timer i uken. Regelverket er designet av bransjen for at pilotene skal 

føre flyene som kommer sent inn om kvelden og flyr tidlig ut neste morgen, sier Helge O. 

Anonsen, leder i forbundet. 

 

- Vi er skuffet over det høye antallet som innrømmer å ha sovnet, men ikke overrasket, sier 

Wasland. 

 

- Det er knalltøff konkurranse i luftfarten, og selskapene utnytter regelverket til det 

maksimale. Det felles europeiske luftfartstilsynet EASA har nå ute et forslag som vil fjerne 

det norske luftfartstilsynets rett til å håndheve et særnorsk regelverk som gir kortere arbeidstid 

for dem som gjør mange landinger i løpet av arbeidsdagen, sier Wasland. 
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Bekymringsfullt 
Luftfartstilsynet skriver i en e-mail til VG: 

- Det er bekymringsfullt at så mange har svart at de har falt i søvn i cockpit. Det er samtidig 

viktig å påpeke at det er en svært liten andel av de hendelser som innrapporteres til oss, som 

skyldes fatigue. (tretthet, red, anm.) 

 

Les også:- Slik er de vanskelige flypassasjerene 

 

Alle hendelser og tilløp til hendelser skal rapporteres og registreres i selskapet og i noen 

tilfeller til oss. Bare på den måten kan Luftfartstilsynet ta tak i dette. 

 

- Dette tyder på at langt fra alle disse episodene rapporteres, Wasland? 

 

- Det overrasker ikke at piloter lar være å skrive rapporter om at de selv har sovnet. Det blir å 

legge hodet på blokka. Men vi har fått ærligere svar i den anonyme NRK-undersøkelsen, sier 

Wasland. 

 

Han mener at svært få tilfeller av tretthet er den direkte årsak til hendelser i luften, men at det 

svært ofte kan være en bakenforliggende årsak til at man gjorde den feilen som utløste en 

hendelse.  

 

http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=10013179

