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Flysikkerhet og innføring av 5G 

Den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA har innført nasjonale begrensninger på operasjoner/prosedyrer 

som krever radiohøydemåler, samtidig med utrullingen av 5G i USA fra 19. januar 2022. Situasjonen i Norge 

og Europa er noe annerledes, og det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA ser foreløpig ikke behov for 

inngripende tiltak her.   

Du kan lese safety bulletin fra IFALPA her (oppdatert pr. 13. januar 2022) 

Offisiell informasjon fra FAA 

Tiltakene i USA gjelder luftrom/flyplasser som kan være utsatt på grunn av nærliggende 5G-basestasjoner med 
frekvenser i C-båndet. Det er innført begrensninger for luftfartøy med radiohøydemålere som foreløpig ikke er 
godkjent for full bruk i disse områdene, og man har opprettet buffersoner rundt ca 50 flyplasser der det ikke 
skal etableres basestasjoner på seks måneder. Relevant informasjon for operatører/crew formidles via NOTAM 
og FAA. FAA mener luftfarten og 5G vil oppnå trygg sameksistens på sikt, men at det trengs mer kunnskap.  

Pr. 20. januar har FAA klarert 13 typer radiohøydemålere og med det ca 78 prosent av den kommersielle 
flyflåten i USA for lavsiktsoperasjoner ved et flertall av flyplassene som er mest berørt av 5G, og man forventer 
å kunne godkjenne flere fly- og utstyrstyper etter hvert. Noen typer radiohøydemålere må modifiseres eller 
byttes ut. 

Sammen med vårt globale forbund IFALPA og det amerikanske flygerforbundet ALPA mener NF at dette 
fremstår som legitime og proaktive tiltak for å redusere mulig risiko i påvente av bedre kunnskap.  

Norge og Europa 

NF er kjent med foreløpige resultater fra et antall testflygninger i Norge og Frankrike i 2021 (med ulike fly- og 
helikoptertyper), der det ikke ble påvist forstyrrelser av involverte radiohøydemålere under de aktuelle 
testforholdene. Luftfartstilsynet og Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har bekreftet dette overfor 
media. NF avventer endelig rapport med konklusjon og eventuelle tilrådninger basert på disse undersøkelsene. 

På bakgrunn av FAAs tiltak har EASA utstedt en Safety Information Bulletin for luftfart i EASAs medlemsland. 
Man ser foreløpig ikke grunn til mer inngripende tiltak her. EASA og FAA presiserer at tekniske standarder for 
5G i Europa er forskjellige fra USA, med bl.a. større separasjon mellom aktuelle frekvensbånd og lavere 
sendeeffekt i Europa (se grafikk fra FAA). Dette kan bety lavere risiko for forstyrrelser i europeisk luftrom, men 
det må utredes videre. Fra før har Frankrike innført nasjonale begrensninger på 5G-basestasjoner nær 
flyplasser med instrumentprosedyrer, og Nkom sier man vil vurdere dette i Norge hvis ny kunnskap skulle tilsi 
at det blir nødvendig. 
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EASAs råd til operatører og crew (SIB 2021-16) 

• Før flygning til USA: Vurdering av 5G ved flight planning / dispatch. Sjekk relevante NOTAM og 
Alternative Means of Compliance (AMOC) via FAA.  

• Operatørers egne risikovurderinger bør inkludere potensiell interferens fra 5G 

• Simulatortrening: Unreliable RA, spesielt ved LVO 

• Vær oppmerksom på systemer ombord som bruker data fra RA  

• Sørg for å rapportere unormale hendelser / avvik som gjelder RA, samt oppfølging av disse. Slik 
informasjon skal snarest sendes luftfartøys-/utstyrsfabrikant. Et mest mulig komplett datatilfang er 
viktig for å oppnå kontroll og løse denne utfordringen snarest.    

Se også IFALPAs safety bulletin (lenke øverst) for mer spesifikke råd til crew.  

Bakgrunn 

Radiohøydemålere måler nøyaktig høyde over terrenget eller overflaten direkte under luftfartøyet og er 
påkrevd utstyr for et antall viktige innflygingsprosedyrer, særlig ved lav sikt og automatisk landing. Disse 
leverer også viktige data til flere sikkerhetskritiske systemer ombord, bl.a. terrengvarsling og kollisjonsvarsling.  

I oktober 2020 ble det utgitt en amerikansk rapport som beskriver mulig risiko for at signaler fra 5G-
basestasjoner (under visse omstendigheter) kan forstyrre radiohøydemålere og relaterte systemer ombord i 
luftfartøy. Dette skyldes blant annet en kombinasjon av nærliggende frekvensbånd, høy sendeeffekt og 
antenneegenskaper. Radiofrekvenser med gode egenskaper er en begrenset og attraktiv ressurs, og saken 
illustrerer hvordan et økende press på spektrumet fra ulike aktører kan føre til problemer. God forvaltning og 
samarbeid er avgjørende.  

 NF har fulgt saken siden 2020 og fortsetter dialogen med Nkom, Luftfartstilsynet og EASA angående 5G i Norge 
og Europa. Vi er aktive i ECA og IFALPA, der sistnevnte jobber opp mot ICAO. Vi forventer at luftfarten og 
telekommunikasjonsbransjen sammen med myndigheter verden over vil oppnå trygge rammer for luftfart og 
5G globalt.   

Du kan også lese hva NF skrev om tematikken i mars-utgaven av Cockpit Forum. 

https://www.rtca.org/wp-content/uploads/2020/10/SC-239-5G-Interference-Assessment-Report_274-20-PMC-2073_accepted_changes.pdf
https://flyger.no/images/dokumenter/CockpitForum/Mars2021.pdf

