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Innlegg: Flysikkerheten var ikke i fare i
Kristiansand

De siste dagene har en rekke norske medier omtalt en hendelse med et
innleid Norwegian-fly i Kristiansand, hvor det skapes et inntrykk av at
Norwegian ikke tar hendelsen på alvor og at selskapet ikke er opptatt av
sikkerhet. Disse påstandene er feil og alvorlige.

Sikkerheten går foran alt annet vi gjør og den går vi aldri på akkord med. Det
norske Luftfartstilsynet, Norwegian selv og selskapet som gjennomførte
flygningen har alle konkludert med at det ikke var noen reell fare for
sikkerheten til passasjerene eller besetningen. Det ble imidlertid avdekket
flere brudd på prosedyrer og rutiner, og vi iverksatte derfor umiddelbart en



grundig undersøkelse av hendelsen. Go2Sky, som gjennomførte den omtalte
flygningen for Norwegian, har også gjort sin egen undersøkelse av hendelsen.
Et eksempel på prosedyrebrudd var at en av de kabinansatte ikke var på
plassen sin da flyet startet å akselerere. Han satt imidlertid på plassen sin før
flyet forlot rullebanen.

Norwegian har en meget god sikkerhetsstatistikk, og blant alle
bransjekolleger jeg har lært å kjenne gjennom mine 30 år som pilot, er
sikkerhet førsteprioritet. I Norwegian gjennomsyrer sikkerhetsarbeidet alt vi
gjør, og våre rutiner og prosedyrer blir sågar brukt som eksempler for andre
samfunnsområder, som sykehus og helse. Luftfarten er dessuten en svært
godt regulert bransje med blant annet sentrale institusjoner som det
europeiske sikkerhetsorganet EASA og nasjonale myndigheter. Det betyr at
piloter fra ulike selskaper, uansett europeisk nasjonalitet og
ansettelsesforhold, følger samme regelverk.

Jeg forstår at våre passasjerer blir bekymret når de leser medieoppslag om
manglende sikkerhet. Jeg forstår at hendelser om bord kan virke skremmende.
Til dere vil jeg si at selv om det kan oppstå brudd på prosedyrer betyr ikke
det at flysikkerheten er i fare. Våre systemer (i likhet med andre) er
feiltolerante, det vil si at feil i ett ledd skal fanges opp i neste. Både vi i
Norwegian, samarbeidspartnerne våre Go2Sky, norske og slovakiske
luftfartsmyndigheter har alle konkludert med at det ikke var noen reell fare
for sikkerheten til passasjerene eller besetningen, selv om prosedyrer og
rutiner på bakken ikke ble fulgt.

Ikke la unyanserte framstillinger og krigsoverskrifter lede dere til å tro noe
annet enn at vi i Norwegian tar hendelsen på alvor og at vi hver eneste dag
hele året jobber aktivt med å opprettholde selskapets meget gode
sikkerhetsstatikk. Det er trygt å fly med Norwegian.

Tomas Hesthammer, flygesjef i Norwegian

Om Norwegian
Norwegian er det største norske flyselskapet, og et av Europas ledende
lavprisselskaper med rundt 4500 ansatte. Selskapet tilbyr et omfattende
rutenett mellom de nordiske landene og destinasjoner i Europa.



Siden oppstarten i 2002 har mer enn 300 millioner passasjerer fløyet med
Norwegian. Norwegians viktigste oppgave har alltid vært å tilby rimelige
flybilletter til alle og å la folk fly med mer valgfrihet på reisen.

Norwegian er en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling i
luftfarten. Selskapet har som mål å redusere CO2-utslippet med 45 prosent
innen 2030. Derfor fornyer selskapet flyflåten, løfter frem bærekraftig
flydrivstoff, reduserer og gjenvinner avfall og bruker vær- og vinddata for mer
effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest
bærekraftige valget for passasjerene.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.
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