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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1149/2011 

av 21. oktober 2011 

om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og 

luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i 

disse oppgaver(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 100 nr. 2, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og 

om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 

1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 5 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å opprettholde et ensartet høyt flysikkerhetsnivå i 

Europa er det nødvendig å endre de nåværende kravene 

til og prosedyrene for kontinuerlig luftdyktighet for 

luftfartøyer, luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og for 

godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i 

disse oppgaver, særlig for å ajourføre kravene til 

opplæring, eksamen, kunnskap og erfaring med 

henblikk på utstedelse av vedlikeholdssertifikater for 

luftfartøy og for å tilpasse disse kravene til 

kompleksiteten ved de ulike kategorier av luftfartøyer. 

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003(2) bør derfor 

endres. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på 

uttalelsene(3) Det europeiske flysikkerhetsbyrå (heretter 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 298, 16.11.2011, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/2012 av  

28. september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 70 av 13.12.2012, s. 41. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) EUT L 315 av 28.11.2003, s. 1. 

(3) EASA-uttalelse nr. 05/2008 om frist for å vise at kravene til 

kunnskap og erfaring er oppfylt, uttalelse nr. 04/2009 om 

vedlikeholdssertifikat for ikke teknisk kompliserte luftfartøyer og 

uttalelse nr. 05/2009 om særlige rettigheter for B1- og B2-

vedlikeholdssertifikater samt type- og grupperettigheter og 

typerettighetsopplæring. 

kalt «Byrået») har avgitt i samsvar med artikkel 17 nr. 2 

bokstav b) og artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

4) Det er nødvendig å gi personell som er kvalifisert for 

det nye vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy i kategori 

B3 som innføres ved denne forordning, 

utdanningsorganisasjoner, vedlikeholdsorganisasjoner 

og vedkommende myndigheter i medlemsstatene 

tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de nye rammereglene. 

5) Da lette luftfartøyer er mindre komplekse, kan det være 

hensiktsmessig å fastsette en enkel og tilpasset ordning 

for sertifisering av personell som deltar i vedlikeholdet 

av slike luftfartøyer. Byrået bør derfor kunne fortsette 

arbeidet med dette spørsmålet, og medlemsstatene bør 

fortsatt kunne bruke tilsvarende nasjonale sertifikater. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen nedsatt ved artikkel 65 i 

forordning (EF) nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 2042/2003 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 5 skal nytt nr. 3–6 lyde: 

«3.  Personell med sertifiseringsansvar som har et 

sertifikat utstedt i samsvar med vedlegg III (del 66) i en gitt 

kategori/underkategori, skal anses å ha de særskilte 

rettighetene beskrevet i 66.A.20 bokstav a) i dette vedlegg 

for den aktuelle kategori/underkategori. Kravene til 

grunnleggende kunnskap for disse nye særskilte 

rettighetene skal anses å være oppfylt ved utvidelse av 

sertifikatet til en ny kategori/underkategori.  
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4.  Personell med sertifiseringsansvar som har et  

sertifikat som omfatter luftfartøyer som ikke krever 

individuelle typerettigheter, kan fortsatt utøve sine særskilte 

rettigheter til sertifikatet skal fornyes eller endres første 

gang, når sertifikatet skal konverteres i samsvar med 

prosedyren beskrevet i 66.B.125 i vedlegg III (del 66) til 

rettighetene fastsatt i 66.A.45 i dette vedlegg. 

5.  Konverteringsrapporter og rapporter om godskriving 

av eksamener som er i samsvar med gjeldende krav før 

denne forordning får anvendelse, skal anses å være i 

samsvar med denne forordning. 

6.  Inntil det i denne forordning fastsettes krav til 

personell med sertifiseringsansvar 

i) for andre luftfartøyer enn fly og helikoptre, 

ii) for komponenter, 

får gjeldende krav i den berørte medlemsstaten fortsatt 

anvendelse, unntatt for vedlikeholdsorganisasjoner etablert 

utenfor Den europeiske union, der kravene skal godkjennes 

av Byrået.» 

2) I artikkel 6 skal nytt nr. 3–5 lyde: 

«3.  Grunnkurs som oppfyller kravene som gjaldt før 

denne forordning trådte i kraft, kan igangsettes inntil ett år 

etter at denne forordningen har trådt i kraft. Eksamener i 

grunnleggende kunnskap som avholdes som en del av disse 

kursene, kan være i samsvar med kravene som gjaldt før 

denne forordning trådte i kraft. 

4.  Eksamener i grunnleggende kunnskap som er i 

samsvar med kravene som gjaldt før denne forordning 

trådte i kraft, og som gjennomføres av vedkommende 

myndighet eller en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon 

som er godkjent i samsvar med vedlegg IV (del 147), men 

som ikke er del av et grunnkurs, kan gjennomføres inntil ett 

år etter at denne forordning har trådt i kraft. 

5.  Typeopplæringskurs og typeeksamener som er i 

samsvar med kravene som gjaldt før denne forordning 

trådte i kraft, skal være påbegynt og avsluttet senest ett år 

etter den dato da denne forordning trådte i kraft.» 

3) I artikkel 7 gjøres følgende endringer: 

i) i nr. 3 skal ny bokstav h) og i) lyde: 

«h) for vedlikehold av fly uten trykkabin, med  

stempelmotor og en største tillatte startmasse på 

høyst 2 000 kg som ikke benyttes i kommersiell 

lufttransport: 

i) fram til 28. september 2012, kravet om at 

vedkommende myndighet skal utstede nye 

vedlikeholdssertifikater for luftfartøy i 

samsvar med vedlegg III (del 66) eller 

konverterte i henhold til 66.A.70 i dette 

vedlegg, 

ii) fram til 28. september 2014, kravet om at 

personell med sertifiseringsansvar er 

kvalifisert i samsvar med vedlegg III (del 66) 

i følgende bestemmelser: 

 

– M.A.606 bokstav g) og M.A.801 bokstav 

b) nr. 2 i vedlegg I (del M), 

– 145.A.30 bokstav g) og h) i vedlegg II (del 

145), 

i) for vedlikehold av ELA1-fly som ikke benyttes i 

kommersiell lufttransport, fram til 28. september 

2015: 

i) kravet om at vedkommende myndighet skal 

utstede nye vedlikeholdssertifikater for 

luftfartøy i samsvar med vedlegg III (del 66) 

eller konverterte i henhold til 66.A.70 i dette 

vedlegg, 

ii) kravet om at personell med 

sertifiseringsansvar er kvalifisert i samsvar 

med vedlegg III (del 66) i følgende 

bestemmelser: 

– M.A.606 bokstav g) og M.A.801 bokstav 

b) nr. 2 i vedlegg I (del M), 

– 145.A.30 bokstav g) og h) i vedlegg II (del 

145).» 

ii) Nr. 7 bokstav e) oppheves. 

iii) Nytt nr. 8 og 9 skal lyde: 

«8.  Fristene i 66.A.25, 66.A.30 og i tillegg III til 

vedlegg III (del 66) om eksamener i grunnleggende 

kunnskap, grunnleggende erfaring, teoretisk 

typeopplæring og typeeksamener, praktisk opplæring 

og vurdering, typeeksamener og opplæring på 

arbeidsplassen som fullføres før denne forordning får 

anvendelse, gjelder fra den dato denne forordning får 

anvendelse. 

9. Byrået skal avgi en uttalelse til Kommisjonen, 

herunder forslag til en enkel og forholdsmessig 

ordning for sertifisering av personell med 

sertifiseringsansvar som deltar i vedlikeholdet av 

ELA1-fly samt andre luftfartøyer enn fly og 

helikoptre.» 

4) Ny artikkel 8 skal lyde: 

«Artikkel 8 

Byråets tiltak 

1.  Byrået skal utarbeide akseptable samsvarskriterier 

som vedkommende myndigheter, organisasjoner og 

personell kan bruke for å vise at bestemmelsene i 

vedleggene til denne forordning overholdes. 

2.  De akseptable samsvarskriteriene som Byrået utsteder, 

skal verken innføre nye krav eller lavere krav enn de som er 

fastsatt i vedleggene til denne forordning. 

3.  Med forbehold for artikkel 54 og 55 i forordning (EF) 

nr. 216/2008 anses kravene i vedleggene til denne 

forordning å være oppfylt uten ytterligere dokumentasjon 

når de akseptable samsvarskriteriene utstedt av Byrået er 

brukt.»  
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5) Vedlegg I (del M), vedlegg II (del 145), vedlegg III (del 66) 

og vedlegg IV (del 147) endres i samsvar med vedlegget til 

denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning får anvendelse den første dag i den niende 

måned etter at den er kunngjort i Den europeiske unions 

tidende, unntatt artikkel 1 nr. 3 i), som får anvendelse dagen 

etter at den er kunngjort. 

Sertifikater utstedt i samsvar med vedlegg I (del M), vedlegg II 

(del 145), vedlegg III (del 66) eller vedlegg IV (del 147) før 

denne forordning får anvendelse, skal være gyldige inntil de 

endres, oppheves eller tilbakekalles. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG 

1.  I vedlegg I (del M) til forordning (EF) nr. 2042/2003 oppheves M.B.103. 

2.  I vedlegg II (del 145) til forordning (EF) nr. 2042/2003 gjøres følgende endringer: 

1) Innholdsfortegnelsen skal lyde: 

«INNHOLD 

145.1 Generelt 

AVSNITT A — TEKNISKE KRAV 

145.A.10 Virkeområde 

145.A.15 Søknad 

145.A.20 Godkjenningsvilkår 

145.A.25 Krav til anlegg 

145.A.30 Krav til personell 

145.A.35 Personell med sertifiseringsansvar og støttepersonell 

145.A.40 Utstyr, verktøy og materialer 

145.A.42 Godkjenning av komponenter 

145.A.45 Vedlikeholdsdata 

145.A.47  Planlegging av produksjon 

145.A.50 Sertifisering av vedlikehold 

145.A.55 Vedlikeholdsdokumentasjon 

145.A.60  Rapportering av hendelser 

145.A.65 Retningslinjer for sikkerhet og kvalitet, prosedyrer for vedlikehold og kvalitetssystem 

145.A.70 Vedlikeholdsorganisasjonens håndbok (MOE) 

145.A.75  Organisasjonens særskilte rettigheter 

145.A.80  Begrensninger for organisasjonen 

145.A.85  Endringer i organisasjonen 

145.A.90  Fortsatt gyldighet 

145.A.95  Resultater 

AVSNITT B — PROSEDYRER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

145.B.1  Virkeområde 

145.B.10 Vedkommende myndighet 

145.B.15 Organisasjoner med anlegg i flere medlemsstater 

145.B.20 Førstegangsgodkjenning 

145.B.25 Utstedelse av godkjenning 

145.B.30 Forlengelse av en godkjenning 

145.B.35 Endringer 

145.B.40 Endringer i vedlikeholdsorganisasjonens håndbok 

145.B.45 Tilbakekalling, midlertidig oppheving og begrensning av en godkjenning 

145.B.50  Avvik 

145.B.55  Oppbevaring av dokumentasjon 

145.B.60  Unntak  
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Tillegg I  —  Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1 

Tillegg II  —  Klasse- og rettighetssystem for godkjenning av vedlikeholdsorganisasjoner omhandlet i kapittel 

F i vedlegg I (del M) og i vedlegg II (del 145) 

Tillegg III  —  Godkjenning av vedlikeholdsorganisasjon omhandlet i vedlegg II (del 145) 

Tillegg IV  — Vilkår for bruk av personell som ikke er kvalifisert i samsvar med vedlegg III (del 66) nevnt i  

 145.A.30 bokstav j) nr.1 og 2. 

2)  I 145.A.30 gjøres følgende endringer: 

i) I bokstav f) endres «kvalifisert i henhold til del 66 kategori B1» til «kvalifisert i kategori B1 eller B3 i 

samsvar med vedlegg III (del 66)». 

ii) Bokstav g) skal lyde: 

«g) Med mindre annet er fastsatt i bokstav j), skal enhver organisasjon som vedlikeholder luftfartøyer, i 

forbindelse med linjevedlikehold av luftfartøyer ha personell med sertifiseringsansvar med relevante 

rettigheter for luftfartøyer i kategori B1, B2 eller B3, i samsvar med vedlegg III (del 66) og 145.A.35. 

 I tillegg kan slike organisasjoner også bruke personell med sertifiseringsansvar som har relevant 

opplæring for oppgaven og de særskilte rettighetene beskrevet i 66.A.20 bokstav a) nr. 1) og 66.A.20 

bokstav a) nr. 3 ii), og som er kvalifisert i samsvar med vedlegg III (del 66) og 145.A.35 til å utføre 

planlagt mindre linjevedlikehold og utbedring av enkle mangler. Tilgangen på slikt personell skal 

ikke erstatte behovet for personell med sertifiseringsansvar i kategori B1, B2 eller B3, alt etter som.» 

iii) I bokstav h) nr. 1 endres «kvalifisert som kategori B1 og B2» til «kvalifisert som kategori B1 eller B2, alt 

etter hva som passer». 

iv) Bokstav h) nr. 2 skal lyde: 

«2.  når det gjelder basevedlikehold av andre luftfartøyer enn store luftfartøyer, enten ha 

i) personell med sertifiseringsansvar som har relevante rettigheter for luftfartøyer og er kvalifisert i 

kategori B1, B2 eller B3, i samsvar med vedlegg III (del 66) og 145.A.35, eller 

ii) personell med sertifiseringsansvar med relevante rettigheter for luftfartøyer og er kvalifisert i 

kategori C, bistått av støttepersonell som angitt i 145.A.35 bokstav a) i).» 

v) I bokstav j) endres «Som unntak fra bokstav g) og h)» til «Som unntak fra bokstav g) og h) i forbindelse 

med forpliktelsen til å oppfylle kravene i vedlegg III (del 66)». 

3) I 145.A.35 gjøres følgende endringer: 

i) Overskriften skal lyde «145.A.35 Personell med sertifiseringsansvar og støttepersonell» 

ii) Bokstav a) skal lyde: 

«a) I tillegg til de relevante kravene i 145.A.30 bokstav g) og h) skal organisasjonen sørge for at personell 

med sertifiseringsansvar og støttepersonell har tilstrekkelig forståelse av de aktuelle luftfartøyene 

og/eller komponentene som skal vedlikeholdes i tillegg til de tilknyttede organisatoriske prosedyrene. 

For personell med sertifiseringsansvar skal dette være fullført før sertifiseringsfullmakten utstedes 

eller fornyes. 

i) Med «støttepersonell» menes personell som har vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i henhold til 

del 66 i kategori B1, B2 og/eller B3 og relevante rettigheter for luftfartøy, og som arbeider med 

basevedlikehold, men som ikke nødvendigvis har særskilte sertifiseringsrettigheter. 

ii) Med «aktuelle luftfartøyer og/eller komponenter» menes de luftfartøyene eller komponentene 

som er nevnt i vedkommendes sertifiseringsfullmakt.  
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iii) Med «sertifiseringsfullmakt» menes fullmakten som utstedes av organisasjonen til personell med 

sertifiseringsansvar, og som opplyser om at de kan undertegne sertifikater for frigivelse for bruk 

på vegne av den godkjente organisasjonen innenfor de begrensningene som er oppgitt i en slik 

fullmakt. 

iii) Bokstav b) skal lyde: 

«b) Med unntak av tilfellene nevnt i 145.A.30 bokstav j) og 66.A.20 bokstav a) nr. 3 ii) kan 

organisasjonen bare utstede sertifiseringsfullmakt til personell med sertifiseringsansvar i tilknytning 

til de grunnleggende kategoriene eller underkategoriene og eventuelle typerettigheter nevnt i 

vedlikeholdssertifikatet for luftfartøyet som kreves i vedlegg III (del 66), forutsatt at sertifikatet er 

gyldig i hele fullmaktens gyldighetsperiode, og at personellet med sertifiseringsansvar fortsatt 

oppfyller kravene i vedlegg III (del 66).» 

iv) Bokstav c) skal lyde: 

«c) Organisasjonen skal sørge for at alt personell med sertifiseringsansvar og støttepersonell har minst 

seks måneders relevant faktisk erfaring med vedlikehold av luftfartøyer eller komponenter i en 

sammenhengende toårsperiode. 

 I denne bokstav menes med «har relevant faktisk erfaring med vedlikehold av luftfartøyer eller 

komponenter» at vedkommende har arbeidet i et miljø beskjeftiget med vedlikehold av luftfartøyer 

eller komponenter, og enten har hatt de særskilte rettighetene som følger av sertifiseringsfullmakten 

og/eller har utført faktisk vedlikehold på i det minste noen av de luftfartøytype- eller 

luftfartøygruppesystemene som er nevnt i vedkommendes sertifiseringsfullmakt.» 

v) I bokstav d), e), j) og m) erstattes «støttepersonell i kategori B1 og B2» av «støttepersonell». 

vi) Ny bokstav n) og o) skal lyde: 

«n) Innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori A kan bare utøve særskilte 

sertifiseringsrettigheter på en bestemt type luftfartøy etter tilfredsstillende fullført opplæring i de 

relevante oppgavene på luftfartøyer i kategori A gitt av en organisasjon som er behørig godkjent i 

samsvar med vedlegg II (del 145) eller vedlegg IV (del 147). Opplæringen skal omfatte praktisk og 

teoretisk opplæring tilpasset hver oppgave sertifiseringen gjelder for. Tilfredsstillende fullføring av 

opplæringen skal godtgjøres med en eksamen eller vurdering på arbeidsplassen utført av 

organisasjonen. 

o) Innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori B2 kan bare utøve de særskilte 

sertifiseringsrettighetene beskrevet i 66.A.20 bokstav a) nr. 3) ii) i vedlegg III (del 66) etter 

tilfredsstillende fullføring av i) opplæringen i de relevante oppgavene på luftfartøyer i kategori A og 

ii) seks måneders dokumentert praktisk erfaring som dekker virkeområdet for fullmakten som skal 

utstedes. Oppgaveopplæringen skal omfatte praktisk og teoretisk opplæring tilpasset hver oppgave 

sertifiseringen gjelder for. Tilfredsstillende fullføring av opplæringen skal godtgjøres med en eksamen 

eller vurdering på arbeidsplassen. Oppgaveopplæring og eksamen/vurdering skal gjennomføres av den 

vedlikeholdsorganisasjonen som utsteder fullmakten til personell med sertifiseringsansvar. Den 

praktiske erfaringen skal dessuten være fra en slik vedlikeholdsorganisasjon.» 

4) I bokstav 145.A.70 bokstav a) nr. 6 erstattes «støttepersonell i kategori B1 og B2» med «støttepersonell». 

5) 145.B.17 oppheves. 

6) I tillegg IV til del 145 gjøres følgende endringer: 

«Tillegg IV 

Vilkår for bruk av personell som ikke er kvalifisert i samsvar med vedlegg III (del 66) nevnt i 145.A.30 

bokstav j) nr. 1 og 2 

1.  Personell med sertifiseringsansvar som oppfyller alle følgende vilkår, anses å oppfylle formålet med 

145.A.30 bokstav j) nr. 1 og 2: 

a) Vedkommende skal inneha et sertifikat eller en fullmakt for personell med sertifiseringsansvar utstedt i 

henhold til nasjonale bestemmelser i samsvar med ICAO-vedlegg 1.  
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b) Vedkommendes arbeidsomfang skal ikke overskride arbeidsomfanget fastsatt i det mest restriktive av 

henholdsvis det nasjonale sertifikatet eller fullmakten for personell med sertifiseringsansvar. 

c)  Vedkommende skal kunne dokumentere å ha fått opplæring om menneskelige faktorer og 

luftfartslovgivningen nevnt i modul 9 og 10 i tillegg I til vedlegg III (del 66). 

d) Vedkommende skal kunne godtgjøre fem års vedlikeholdserfaring som personell med 

sertifiseringsansvar innen linjevedlikehold og åtte år som personell med sertifiseringsansvar innen 

basevedlikehold. Personer med oppgaver som ikke går ut over oppgavene til personell med 

sertifiseringsansvar i kategori A i henhold til del 66, trenger imidlertid bare å godtgjøre tre års 

vedlikeholdserfaring. 

e)  Personell med sertifiseringsansvar for linjevedlikehold og støttepersonell for basevedlikehold skal vise at 

de har mottatt typeopplæring og bestått eksamen på henholdsvis kategori B1-, B2- eller B3-nivå som 

nevnt i tillegg III til vedlegg III (del 66) for hver luftfartøytype innenfor arbeidsomfanget nevnt i bokstav 

b). Personer med et arbeidsomfang som ikke går ut over arbeidsomfanget til personell med 

sertifiseringsansvar i kategori A, kan imidlertid få oppgaveopplæring i stedet for fullstendig 

typeopplæring. 

f)  Personell med sertifiseringsansvar for basevedlikehold skal vise at de har mottatt typeopplæring og bestått 

eksamen på kategori C-nivå som nevnt i tillegg III til vedlegg III (del 66) for hver luftfartøytype innenfor 

arbeidsomfanget nevnt i bokstav b), bortsett fra at for den første luftfartøytypen skal opplæring og 

eksamen være på kategori B1-, B2- eller B3-nivå i samsvar med tillegg III. 

2.  Beskyttede rettigheter 

a)  Personell som har særskilte rettigheter før de relevante kravene i vedlegg III (del 66) trer i kraft, kan 

fortsette å utøve disse uten å måtte oppfylle kravene i nr. 1 bokstav c)–f). 

b) Etter denne dato skal imidlertid alt personell med sertifiseringsansvar som ønsker å utvide virkeområdet 

for sin fullmakt til å omfatte ytterligere særskilte rettigheter, oppfylle kravene i nr. 1. 

c) Uten hensyn til nr. 2 bokstav b) er det i forbindelse med ytterligere typeopplæring ikke nødvendig å 

oppfylle kravene i nr. 1 bokstav c) og d).» 

3.  Vedlegg III (del 66) til forordning (EF) nr. 2042/2003 skal lyde: 

«VEDLEGG III 

(del 66) 

INNHOLD 

66.1.  Vedkommende myndighet 

AVSNITT A — TEKNISKE KRAV 

KAPITTEL A — VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY 

66.A.1 Virkeområde 

66.A.3  Sertifikatkategorier 

66.A.5 Luftfartøygrupper 

66.A.10 Søknad 

66.A.15 Berettigelse 

66.A.20 Særskilte rettigheter 

66.A.25 Krav til grunnleggende kunnskap 

66.A.30 Krav til grunnleggende erfaring 

66.A.40 Fortsatt gyldighet for vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

66.A.45 Påtegning av rettigheter for luftfartøy  
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66.A.50 Begrensninger 

66.A.55 Kvalifikasjonsbevis 

66.A.70  Konverteringsbestemmelser 

AVSNITT B — PROSEDYRER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

KAPITTEL A — GENERELT 

66.B.1 Virkeområde 

66.B.10 Vedkommende myndighet 

66.B.20 Oppbevaring av dokumentasjon 

66.B.25 Gjensidig utveksling av opplysninger 

66.B.30 Unntak 

KAPITTEL B — UTSTEDELSE AV VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY 

66.B.100 Prosedyre for vedkommende myndighets utstedelse av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

66.B.105 Prosedyre for utstedelse av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy gjennom en vedlikeholdsorganisasjon 

godkjent i henhold til del 145 

66.B.110 Prosedyre for endring av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy slik at det omfatter ytterligere 

grunnkategorier eller underkategorier 

66.B.115 Prosedyre for endring av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy slik at det omfatter en rettighet for 

luftfartøy eller opphever begrensninger 

66.B.120 Prosedyre for fornyelse av gyldigheten for vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

66.B.125  Prosedyre for konvertering av sertifikater, herunder grupperettigheter 

66.B.130 Prosedyre for direkte godkjenning av luftfartøytypeopplæring 

KAPITTEL C — EKSAMENER 

66.B.200 Eksamen avholdt av vedkommende myndighet 

KAPITTEL D — KONVERTERING AV KVALIFIKASJONER FOR PERSONELL MED 

SERTIFISERINGSANSVAR 

66.B.300 Generelt 

66.B.305  Konverteringsrapport for nasjonale kvalifikasjoner 

66.B.310  Konverteringsrapport for fullmakter til godkjente vedlikeholdsorganisasjoner 

KAPITTEL E — GODSKRIVING AV EKSAMENER 

66.B.400 Generelt 

66.B.405 Rapport om godskriving av eksamener 

66.B.410 Gyldighet for godskriving av eksamen 

KAPITTEL F — LØPENDE TILSYN 

66.B.500 Tilbakekalling, midlertidig oppheving eller begrensning av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

TILLEGG 

Tillegg I – Krav til grunnleggende kunnskap 

Tillegg II – Standard for grunnleggende eksamener 

Tillegg III – Standard for luftfartøytypeopplæring og -eksamen. Opplæring på arbeidsplassen 

Tillegg IV –  Krav til erfaring for utvidelse av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

Tillegg V –  EASA-skjema 19 — Søknadsskjema 

Tillegg VI – EASA-skjema 26 — Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy nevnt i vedlegg III (del 66)  
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66.1 Vedkommende myndighet 

a) I dette vedlegg (del 66) menes med vedkommende myndighet 

1.  myndigheten utpekt av den medlemsstaten der en person først søker om utstedelse av et 

vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, eller 

2.  myndigheten utpekt av en annen medlemsstat, forutsatt samtykke fra myndigheten nevnt i nr. 1. I så fall skal 

sertifikatet nevnt i nr. 1 tilbakekalles, all dokumentasjon nevnt i 66.B.20 overføres og et nytt sertifikat 

utstedes på grunnlag av denne dokumentasjonen. 

b) Byrået skal ha ansvar for å fastsette 

1.  listen over luftfartøytyper og 

2.  hvilke skrog/motorkombinasjoner som omfattes av hver enkelt typerettighet. 

AVSNITT A 

TEKNISKE KRAV 

KAPITTEL A 

VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY 

66.A.1 Virkeområde 

 Dette avsnitt definerer vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy og fastsetter kravene til søknad og utstedelse samt 

forlengelse av gyldigheten. 

66.A.3  Sertifikatkategorier 

a)  Vedlikeholdssertifikater for luftfartøy omfatter følgende kategorier: 

– Kategori A 

– Kategori B 

– Kategori B2 

– Kategori B3 

– Kategori C 

b) Kategori A og B1 er inndelt i underkategorier for kombinasjoner av fly, helikoptre, turbin- og stempelmotorer. 

Disse underkategoriene er: 

– A1 og B1.1 Fly med turbinmotor 

– A2 og B1.2 Fly med stempelmotor 

– A3 og B1.3 Helikoptre med turbinmotor 

– A4 og B1.4 Helikoptre med stempelmotor 

c) Kategori B3 gjelder fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte startmasse på høyst 2 000 kg. 

66.A.5 Luftfartøygrupper 

I forbindelse med rettigheter på vedlikeholdssertifikater skal luftfartøyer klassifiseres i følgende grupper: 

1.  Gruppe 1: motordrevne, teknisk kompliserte luftfartøyer samt flermotors helikoptre, fly med største sertifiserte 

driftshøyde over FL 290, luftfartøyer utstyrt med elektroniske styringssystemer (fly-by-wire systems) og andre 

luftfartøyer som krever en typerettighet dersom dette er fastsatt av Byrået.  
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2.  Gruppe 2: luftfartøyer som ikke tilhører gruppe 1, men som tilhører følgende undergrupper: 

– undergruppe 2a: enmotors turbopropellfly 

– undergruppe 2b: enmotors helikoptre med turbinmotor 

– undergruppe 2c: enmotors helikoptre med stempelmotor 

3.  Gruppe 3: fly med stempelmotor som ikke tilhører gruppe 1. 

66.A.10 Søknad 

a) En søknad om vedlikeholdssertifikat for luftfartøy eller en endring av et slikt sertifikat skal skrives på EASA-

skjema 19 (se tillegg V) på den måten vedkommende myndighet har fastsatt, og skal sendes til vedkommende 

myndighet. 

b) En søknad om endring av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy skal sendes til vedkommende myndighet i den 

medlemsstaten som utstedte vedlikeholdssertifikatet for luftfartøyet. 

c) I tillegg til dokumentene som kreves i henhold til 66.A.10 bokstav a), 66.A.10 bokstav b) og 66.B.105, alt etter 

hva som passer, skal den som søker om ytterligere grunnkategorier eller underkategorier i et 

vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, sende inn sitt nåværende vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i original til 

vedkommende myndighet sammen med EASA-skjema 19. 

d) Dersom den som søker om endring av grunnkategoriene, er kvalifisert for en slik endring gjennom prosedyren 

nevnt i 66.B.100 i en annen medlemsstat enn den medlemsstaten som utstedte sertifikatet, skal søknaden sendes 

til vedkommende myndighet nevnt i 66.1. 

e) Dersom den som søker om endring av grunnkategoriene, er kvalifisert for en slik endring gjennom prosedyren 

nevnt i 66.B.105 i en annen medlemsstat enn den medlemsstaten som utstedte sertifikatet, skal 

vedlikeholdsorganisasjonen godkjent i henhold til vedlegg II (del 145) sende vedlikeholdssertifikatet for 

luftfartøy sammen med EASA-skjema 19 til vedkommende myndighet nevnt i 66.1, for å få endringen stemplet 

og undertegnet eller få sertifikatet utstedt på nytt, alt etter hva som passer. 

f) Hver søknad skal ha underlagsdokumentasjon som godtgjør at søkeren oppfyller gjeldende krav til teoretisk 

kunnskap, praktisk opplæring og erfaring på søknadstidspunktet. 

66.A.15 Berettigelse 

Den som søker om vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, må være minst 18 år gammel. 

66.A.20 Særskilte rettigheter 

a) Følgende særskilte rettigheter får anvendelse: 

1.  Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori A gir innehaveren rett til å utstede sertifikater for frigivelse 

for bruk etter mindre omfattende planlagt linjevedlikehold og utbedring av enkle mangler innenfor rammen 

av de oppgavene som er angitt på sertifiseringsfullmakten nevnt i 145.A.35 i vedlegg II (del 145). De 

særskilte rettighetene sertifiseringen gir, skal være begrenset til arbeid som sertifikatinnehaveren personlig 

har utført i vedlikeholdsorganisasjonen som utstedte sertifiseringsfullmakten. 

2.  Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori B1 skal gi innehaveren rett til å utstede sertifikater for 

frigivelse for bruk og å fungere som støttepersonell i kategori B etter 

– vedlikehold av luftfartøyets struktur, motoranlegg og mekaniske og elektriske systemer,  
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– arbeid på avionikksystemer som krever enkle tester for å dokumentere at de er funksjonsdyktige, og som 

ikke krever feilsøking. 

Kategori B1 omfatter tilsvarende underkategori A. 

3.  Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori B2 skal gi innehaveren rett til 

i) å utstede sertifikater for frigivelse for bruk og fungere som støttepersonell i kategori B2 etter 

– vedlikehold utført på avionikksystemer og elektriske systemer og 

– arbeid på elektriske systemer og avionikk i motoranlegg og mekaniske systemer som bare krever enkel 

testing for å vise at de er funksjonsdyktige, og 

ii) å utstede sertifikater for frigivelse for bruk etter mindre omfattende planlagt linjevedlikehold og 

utbedring av enkle mangler innenfor rammen av de oppgavene som er angitt i sertifiseringsfullmakten 

nevnt i 145.A.35 i vedlegg II (del 145). Denne særskilte sertifiseringsrettigheten skal være begrenset til 

arbeid som sertifikatinnehaveren personlig har utført i den vedlikeholdsorganisasjonen som har utstedt 

sertifiseringsfullmakten, og være begrenset til rettighetene som allerede er påtegnet B2-sertifikatet. 

Sertifikat i kategori B2 omfatter ingen underkategori A. 

4.  Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori B3 skal gi innehaveren rett til å utstede sertifikater for 

frigivelse for bruk og fungere som støttepersonell i kategori B3 for 

– vedlikehold av luftfartøyets struktur, motor og mekaniske og elektriske systemer, 

– arbeid på avionikksystemer som bare krever enkle tester for å dokumentere at de er funksjonsdyktige, og 

som ikke krever feilsøking. 

5.  Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori C skal gi innehaveren rett til å utstede sertifikater for 

frigivelse for bruk etter basevedlikehold på luftfartøyer. De særskilte rettighetene gjelder for luftfartøyet i sin 

helhet. 

b) Innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy kan ikke utøve sine særskilte rettigheter med mindre 

1.  utøvelsen er i samsvar med gjeldende krav i vedlegg I (del M) og vedlegg II (del 145), og 

2.  vedkommende i den foregående toårsperioden enten har hatt seks måneders vedlikeholdserfaring i samsvar 

med de særskilte rettighetene gitt i vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy eller har oppfylt bestemmelsen om 

utstedelse av de relevante særskilte rettighetene, 

3.  vedkommende har tilstrekkelig kompetanse til å sertifisere vedlikehold på tilsvarende luftfartøyer, 

4.  vedkommende er i stand til å lese, skrive og kommunisere på et forståelig nivå på det eller de språkene som 

er brukt i den tekniske dokumentasjonen og prosedyrene som er nødvendige for utstedelsen av sertifikater 

for frigivelse for bruk. 

66.A.25 Krav til grunnleggende kunnskap 

a) Den som søker om et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy eller utvidelse til en kategori eller underkategori av et 

slikt sertifikat, skal gjennom en eksamen dokumentere et kunnskapsnivå i de relevante modulene som er i 

samsvar med tillegg I til vedlegg III (del 66). Eksamenen skal avholdes enten av en utdanningsorganisasjon som 

er behørig godkjent i henhold til vedlegg IV (del 147) eller av vedkommende myndighet. 

b) Opplæringskursene og eksamenene skal være bestått i løpet av de siste ti årene før søknad om 

vedlikeholdssertifikat for luftfartøy eller utvidelse til en kategori eller underkategori av et slikt 

vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, sendes inn. Skulle dette ikke være tilfellet, kan eksamener godskrives i 

henhold til bokstav c).  
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c)  Søkeren kan søke vedkommende myndighet om full eller delvis eksamensgodskriving for kravene til 

grunnleggende kunnskap for 

1.  eksamener i grunnleggende kunnskap som ikke oppfyller kravet beskrevet i bokstav b) ovenfor og 

2.  enhver annen teknisk kvalifikasjon som vedkommende myndighet anser som likeverdig med 

kunnskapsstandarden i vedlegg III (del 66). 

Godskrivinger skal innvilges i samsvar med avsnitt B kapittel E i dette vedlegg (del 66). 

d)  Godskrivinger utløper ti år etter at søkeren får dem innvilget av vedkommende myndighet. Etter utløpet kan 

søkeren søke om ny godskriving. 

66.A.30 Krav til grunnleggende erfaring 

a) Den som søker om vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, skal ha: 

1.  For kategori A, underkategori B1.2 og B1.4 og kategori B3: 

i) tre års praktisk erfaring i vedlikehold på luftfartøyer i drift dersom søkeren ikke har noen tidligere 

relevant teknisk opplæring, eller 

ii) to års praktisk erfaring i vedlikehold på luftfartøyer i drift og fullført opplæring i et teknisk fag som 

vedkommende myndighet anser som relevant, eller 

iii) ett års praktisk erfaring i vedlikehold på luftfartøyer i drift og fullført grunnkurs godkjent i henhold til 

vedlegg IV (del 147). 

2.  For kategori B2 og underkategori B1.1 og B1.3: 

i) fem års praktisk erfaring i vedlikehold på luftfartøyer i drift, dersom søkeren ikke har noen tidligere 

relevant teknisk opplæring, 

ii) tre års praktisk erfaring i vedlikehold på luftfartøyer i drift og fullført opplæring i et teknisk fag som 

vedkommende myndighet anser som relevant, 

iii) to års praktisk erfaring i vedlikehold på luftfartøyer i drift og fullført grunnkurs godkjent i henhold til 

vedlegg IV (del 147). 

3.  For kategori C med hensyn til store luftfartøyer: 

i) tre års erfaring med utøvelse av særskilte rettigheter i kategori B1.1, B1.3 eller B2 på store luftfartøyer 

eller som støttepersonell i henhold til 145.A.35, eller en kombinasjon av begge, eller 

ii) fem års erfaring i utøvelse av særskilte rettigheter i kategori B1.2 eller B1.4 på store luftfartøyer eller 

som støttepersonell i henhold til 145.A.35, eller en kombinasjon av begge. 

4.  For kategori C med hensyn til andre luftfartøyer enn store luftfartøyer: tre års erfaring i utøvelse av særskilte 

rettigheter i kategori B1 eller B2 på andre luftfartøyer enn store luftfartøyer eller som støttepersonell i 

henhold til 145.A.35 bokstav a), eller en kombinasjon av begge. 

5.  For kategori C oppnådd gjennom en akademisk grad: for søker som har en akademisk grad i et teknisk fag 

fra et universitet eller en annen høyere utdanningsinstitusjon anerkjent av vedkommende myndighet, tre års 

erfaring med arbeid i et vedlikeholdsmiljø for sivile luftfartøyer på et representativt utvalg av oppgaver 

direkte knyttet til vedlikehold av luftfartøyer, herunder seks måneders deltaking i basevedlikeholdsoppgaver.  
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b) Den som søker om en utvidelse av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, skal oppfylle et minstekrav til erfaring 

med vedlikehold av sivile luftfartøyer som er relevant for den nye kategorien eller underkategorien det søkes 

om, i samsvar med tillegg IV til dette vedlegg (del 66). 

c)  Erfaringen skal være praktisk og innebære deltaking i et representativt utvalg av vedlikeholdsoppgaver på 

luftfartøyer. 

d) Minst ett år av den obligatoriske erfaringen skal være nylig oppnådd erfaring i vedlikehold på luftfartøyer i den 

kategorien/underkategorien som det ble søkt om ved førstegangsutstedelsen av vedlikeholdssertifikatet for 

luftfartøy. For utvidelser med kategorier/underkategorier av et eksisterende vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

kan den nylig oppnådde tilleggserfaringen være kortere enn ett år, men skal være minst tre måneder. Den 

erfaringen som kreves, skal ses i forhold til forskjellen mellom den sertifikatkategorien/-underkategorien 

søkeren har, og den det søkes om. Slik tilleggserfaring skal være knyttet til den nye sertifikatkategorien/ 

-underkategorien det søkes om. 

e) Uten hensyn til bokstav a) skal erfaring i vedlikehold av luftfartøyer oppnådd utenfor et miljø for vedlikehold av 

sivile luftfartøyer godtas når dette vedlikeholdet er likeverdig med det som kreves i dette vedlegg (del 66) som 

fastsatt av vedkommende myndighet. Tilleggserfaring i vedlikehold av sivile luftfartøyer skal imidlertid være et 

krav for å sikre tilstrekkelig forståelse av miljøet for vedlikehold av sivile luftfartøyer. 

f) Erfaringen skal være oppnådd i løpet av de siste ti årene før det søkes om vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

eller utvidelse til en kategori eller underkategori av et slikt sertifikat. 

66.A.40 Fortsatt gyldighet for vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

a) Vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy blir ugyldig fem år etter at det sist ble utstedt eller endret, med mindre 

innehaveren sender inn sitt vedlikeholdssertifikat for luftfartøy til vedkommende myndighet som har utstedt det, 

for å bekrefte at opplysningene i sertifikatet er de samme som opplysningene i vedkommende myndigheters 

arkiv i henhold til 66.B.120. 

b) Innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy skal fylle ut de relevante delene av EASA-skjema 19 (se 

tillegg V) og sende det inn sammen med sitt eget eksemplar av sertifikatet til vedkommende myndighet som 

utstedte det opprinnelige vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, med mindre innehaveren arbeider i en 

vedlikeholdsorganisasjon godkjent i henhold til vedlegg II (del 145) som har en prosedyre i sin håndbok som gir 

organisasjonen adgang til å sende inn den nødvendige dokumentasjonen på vegne av innehaveren av 

vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy. 

c) Alle særskilte sertifiseringsrettigheter basert på et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy blir ugyldige når 

vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy blir ugyldig. 

d) Vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy er gyldig bare i) når det er utstedt og/eller endret av vedkommende 

myndighet, og ii) når innehaveren har undertegnet dokumentet. 

66.A.45 Påtegning av rettigheter for luftfartøy 

a)  For at innehaveren av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy skal kunne utøve særskilte sertifiseringsrettigheter 

på en bestemt type luftfartøy, må vedkommendes sertifikat være påført de relevante rettighetene. 

– For kategori B1, B2 eller C er følgende rettigheter relevante: 

1.  For luftfartøyer i gruppe 1, den relevante typerettighet. 

2.  For luftfartøyer i gruppe 2, den relevante typerettigheten, produsentens undergrupperettighet eller full 

undergrupperettighet. 

3.  For luftfartøyer i gruppe 3, den relevante typerettigheten eller full grupperettighet. 

– For kategori B3 er den relevante rettigheten «fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte 

startmasse på høyst 2 000 kg». 

– For kategori A kreves ingen rettighet så lenge kravene i 145.A.35 i vedlegg II (del 145) er oppfylt.  
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b)  Påtegning av typerettighet forutsetter at relevant typeopplæring for luftfartøyer i kategori B1, B2 eller C er 

tilfredsstillende fullført. 

c)  I tillegg til kravet i bokstav b) forutsetter påtegning av den første typerettigheten for en gitt 

kategori/underkategori at tilsvarende opplæring på arbeidsplassen, som beskrevet i tillegg III til vedlegg III (del 

66), er tilfredsstillende fullført. 

d)  Som unntak fra bokstav b) og c) kan typerettigheter for luftfartøyer i gruppe 2 og 3 også tildeles 

– etter at den relevante typeeksamenen for luftfartøyer i kategori B1, B2 eller C beskrevet i tillegg III til dette 

vedlegg (del 66), er tilfredsstillende fullført, og 

– når det gjelder kategori B1 og B2, etter at praktisk erfaring med luftfartøytypen er godtgjort. I så fall skal den 

praktiske erfaringen omfatte et representativt utvalg av vedlikeholdsoppgaver som er relevante for 

sertifikatkategorien. 

 Når det gjelder en rettighet i kategori C for en person som er kvalifisert ved en akademisk grad som angitt i 

66.A.30 bokstav a) nr. 5, skal den første eksamenen i en relevant luftfartøytype være på kategori B1- eller  

B2- nivå. 

e) For luftfartøyer i gruppe 2 skal 

1.  påtegning av produsentens undergrupperettigheter gis innehavere av sertifikater i kategori B1 og C ved 

oppfyllelse av kravene til typerettigheter for minst to luftfartøytyper fra samme produsent som til sammen er 

representative for den relevante produsentundergruppen, 

2.  påtegning av fulle undergrupperettigheter gis innehavere av sertifikater i kategori B1 og C ved oppfyllelse 

av kravene til typerettigheter for minst tre luftfartøytyper fra ulike produsenter som til sammen er 

representative for den relevante undergruppen, 

3.  påtegning av produsentens undergrupperettigheter og fulle undergrupperettigheter gis innehavere av 

sertifikater i kategori B2 ved dokumentasjon på praktisk erfaring, som skal omfatte et representativt utvalg 

av vedlikeholdsoppgavene som er relevante for sertifikatkategorien og den relevante undergruppen av 

luftfartøyer. 

f) For luftfartøyer i gruppe 3 skal 

1.  påtegning av fulle gruppe-3-rettigheter gis innehavere av sertifikater i kategori B1, B2 og C ved 

dokumentasjon på praktisk erfaring, som skal omfatte et representativt utvalg av de vedlikeholdsoppgavene 

som er relevante for sertifikatkategorien og gruppe 3, 

2.  for kategori B1, med mindre søkeren dokumenterer relevant erfaring, skal gruppe-3-rettigheten være 

underlagt følgende begrensninger, som skal påføres sertifikatet: 

– fly med trykkabin 

– fly med metallstruktur 

– fly med komposittstruktur 

– fly med trestruktur 

– fly med struktur av metallrør kledd med tekstil. 

g) For B3-sertifikat skal 

1.  påtegning av rettigheten «fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte startmasse på høyst  

2 000 kg» gis ved dokumentasjon på praktisk erfaring, som skal omfatte et representativt utvalg av de 

vedlikeholdsoppgavene som er relevante for sertifikatkategorien.  
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2.  Med mindre søkeren dokumenterer relevant erfaring, skal rettigheten nevnt i nr. 1 være underlagt følgende 

begrensninger, som skal påføres sertifikatet: 

– fly med trestruktur 

– fly med struktur av metallrør kledd med tekstil 

– fly med metallstruktur 

– fly med komposittstruktur 

66.A.50 Begrensninger 

a)  De begrensningene som angis på et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, er unntak fra de særskilte rettighetene 

sertifikatet gir, og gjelder flyet i sin helhet. 

b)  Når det gjelder begrensninger nevnt i 66.A.45, skal begrensinger oppheves 

1.  ved dokumentasjon på relevant erfaring, eller 

2.  etter en tilfredsstillende praktisk vurderinger foretatt av vedkommende myndighet. 

c)  Når det gjelder begrensninger nevnt i 66.A.70, skal begrensninger oppheves når eksamen i modulene/emnene 

oppført i den relevante konverteringsrapporten nevnt i 66.B.300, er fullført med tilfredsstillende resultat. 

66.A.55 Kvalifikasjonsbevis 

Personell som utøver særskilte sertifiseringsrettigheter, og støttepersonell skal framvise sitt sertifikat som 

kvalifikasjonsbevis innen 24 timer dersom en bemyndiget person anmoder om det. 

66.A.70  Konverteringsbestemmelser 

a) Personer kvalifisert som personell med sertifiseringsansvar med gyldighet i en medlemsstat før den dato 

vedlegg III (del 66) trer i kraft, skal få utstedt et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy av vedkommende 

myndighet i sin medlemsstat uten ytterligere eksamen, forutsatt at vilkårene angitt i avsnitt B kapittel D er 

oppfylt. 

b)  En person som gjennomgår en kvalifiseringsprosess for personell med sertifiseringsansvar som er gyldig i en 

medlemsstat før vedlegg III (del 66) trer i kraft, vil fortsatt være kvalifisert. Personer kvalifisert som personell 

med sertifiseringsansvar etter en slik prosess, skal få utstedt et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy av 

vedkommende myndighet i denne medlemsstaten uten ytterligere eksamen, forutsatt at vilkårene angitt i avsnitt 

B kapittel D er oppfylt. 

c)  Ved behov skal vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy inneholde begrensninger i samsvar med 66.A.50 for å 

gjenspeile forskjellene mellom i) omfanget av kvalifikasjonen for personell med sertifiseringsansvar gjeldende i 

medlemsstaten før denne forordning trer i kraft, og ii) kravene til grunnleggende kunnskap og standardene for 

grunnleggende eksamener fastsatt i tillegg I og II til dette vedlegg (del 66). 

d)  Som unntak fra bokstav c), for luftfartøyer som ikke benyttes i kommersiell lufttransport, unntatt store 

luftfartøyer, skal vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy inneholde begrensninger i henhold til 66.A.50 for å sikre 

at de særskilte rettighetene for personell med sertifiseringsansvar gjeldende i medlemsstaten før denne 

forordning trer i kraft, og de særskilte rettighetene i det konverterte del 66-vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, 

forblir de samme. 

AVSNITT B 

PROSEDYRER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

KAPITTEL A 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

66.B.1 Virkeområde 

I dette avsnitt fastsettes prosedyrene, herunder de administrative kravene, som skal følges av vedkommende 

myndigheter med ansvar for gjennomføringen og håndhevingen av avsnitt A i dette vedlegg (del 66).  
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66.B.10 Vedkommende myndighet 

a) Generelt 

 Medlemsstaten skal utpeke en vedkommende myndighet med ansvar for utstedelse, forlengelse, endring, 

midlertidig oppheving eller tilbakekalling av vedlikeholdssertifikater for luftfartøy. 

 Vedkommende myndighet skal opprette en egnet organisasjonsstruktur for å sikre samsvar med dette vedlegg 

(del 66). 

b) Ressurser 

 Vedkommende myndighet skal ha det personellet som behøves for å sikre gjennomføring av kravene i dette 

vedlegg (del 66). 

c) Prosedyrer 

 Vedkommende myndighet skal fastsette dokumenterte prosedyrer som i detalj viser hvordan det oppnås samsvar 

med dette vedlegg (del 66). Disse prosedyrene skal gjennomgås og endres for å sikre fortsatt samsvar. 

66.B.20 Oppbevaring av dokumentasjon 

a) Vedkommende myndighet skal opprette et system for oppbevaring av dokumentasjon som på en hensiktsmessig 

måte gjør det mulig å spore prosessen med å utstede, forlenge, endre, midlertidig oppheve eller tilbakekalle 

hvert enkelt vedlikeholdssertifikat for luftfartøy. 

b)  Denne dokumentasjon skal for hvert sertifikat inneholde 

1.  søknaden om vedlikeholdssertifikat for luftfartøy eller om endring av denne, herunder all 

underlagsdokumentasjon, 

2.  en kopi av vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, herunder eventuelle endringer, 

3.  kopier av all relevant korrespondanse, 

4.  nærmere opplysninger om eventuelle unntak og håndhevingstiltak, 

5.  eventuelle rapporter fra andre vedkommende myndigheter om innehaveren av vedlikeholdssertifikatet for 

luftfartøy, 

6.  dokumentasjon vedrørende eksamener avholdt av vedkommende myndighet, 

7.  den gjeldende konverteringsrapporten brukt ved konvertering, 

8.  den gjeldende godskrivingsrapporten brukt ved godskriving. 

c)  Dokumentene nevnt i bokstav b) nr. 1–5 skal oppbevares i minst fem år etter at sertifikatets gyldighetstid er 

utløpt. 

d) Dokumentene nevnt i bokstav b) nr. 6, 7 og 8 skal oppbevares i ubegrenset tid. 

66.B.25 Gjensidig utveksling av opplysninger 

a) For å gjennomføre bestemmelsene i denne forordning skal vedkommende myndigheter delta i en gjensidig 

utveksling av opplysninger i samsvar med artikkel 15 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

b) Med forbehold for medlemsstatenes kompetanse skal de berørte vedkommende myndigheter ved en potensiell 

trussel mot sikkerheten som berører flere medlemsstater, bistå hverandre i gjennomføringen av nødvendige 

tilsynstiltak. 

66.B.30 Unntak 

Alle unntak som gis i samsvar med artikkel 14 nr. 4 i forordning (EF) nr. 216/2008, skal registreres og oppbevares 

av vedkommende myndighet.  
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KAPITTEL B 

UTSTEDELSE AV VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR LUFTFARTØY 

Dette kapittel fastsetter prosedyrene som vedkommende myndighet skal følge ved utstedelse, endring eller 

forlengelse av vedlikeholdssertifikater for luftfartøy. 

66.B.100 Prosedyre for vedkommende myndighets utstedelse av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

a) Etter at vedkommende myndighet har mottatt EASA-skjema 19 og eventuell underlagsdokumentasjon, skal den 

kontrollere at EASA-skjema 19 er fullstendig utfylt og forsikre seg om at den angitte erfaringen oppfyller kravet 

i dette vedlegg (del 66). 

b) Vedkommende myndighet skal kontrollere søkerens status med hensyn til eksamener og/eller bekrefte 

gyldigheten av eventuelle godskrivinger for å sikre at alle påkrevde moduler i tillegg I er oppfylt i henhold til 

dette vedlegg (del 66). 

c) Etter å ha kontrollert søkerens identitet og fødselsdato og forsikret seg om at søkeren oppfyller kravene til 

kunnskap og erfaring i henhold til dette vedlegg (del 66), skal vedkommende myndighet utstede det relevante 

vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy til søkeren. De samme opplysningene skal oppbevares i vedkommende 

myndighets arkiv. 

d) Når luftfartøytyper eller -grupper påtegnes et vedlikeholdssertifikat ved førstegangsutstedelse, skal 

vedkommende myndighet kontrollere samsvar med 66.B.115. 

66.B.105 Prosedyre for utstedelse av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy gjennom en 

vedlikeholdsorganisasjon godkjent i samsvar med vedlegg II (del 145) 

a) En vedlikeholdsorganisasjon godkjent i henhold til vedlegg II (del 145) som har fått tillatelse av vedkommende 

myndighet til å utføre slik virksomhet, kan i) utferdige vedlikeholdssertifikat for luftfartøy på vegne av 

vedkommende myndighet eller ii) gi anbefalinger til vedkommende myndighet om søknaden fra enkeltpersoner 

om vedlikeholdssertifikat for luftfartøy slik at vedkommende myndighet kan utferdige og utstede et slikt 

sertifikat. 

b)  Vedlikeholdsorganisasjoner nevnt i bokstav a) skal sikre samsvar med 66.B.100 bokstav a) og b). 

c)  I alle tilfeller kan et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy utstedes til søkeren bare av vedkommende myndighet. 

66.B.110 Prosedyre for endring av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy slik at det omfatter ytterligere 

grunnkategorier eller underkategorier 

a) Når prosedyrene angitt i 66.B.100 eller 66.B.105 er fullført, skal vedkommende myndighet foreta påtegning av 

den ytterligere grunnkategorien eller underkategorien på vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy med stempel og 

signatur, eller utstede sertifikatet på nytt. 

b) Vedkommende myndighets registreringssystem skal endres tilsvarende. 

66.B.115 Prosedyre for endring av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy slik at det omfatter en rettighet 

eller opphever begrensninger 

a)  Etter at vedkommende myndighet har mottatt et korrekt utfylt EASA-skjema 19 og eventuell 

underlagsdokumentasjon som viser samsvar med kravene til gjeldende rettighet sammen med 

vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, skal den enten 

1.  foreta en påtegning av den aktuelle luftfatøyrettigheten på søkerens vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, 

2.  utstede sertifikatet på nytt slik at det omfatter den aktuelle luftfartøyrettigheten, eller 

3.  fjerne de aktuelle begrensningene i henhold til 66.A.50. 

Vedkommende myndighets registreringssystem skal endres i samsvar med dette.  
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b) I tilfeller der ikke hele typeopplæringen gjennomføres av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som er 

behørig godkjent i henhold til vedlegg IV (del 147), skal vedkommende myndighet forsikre seg om at alle 

typeopplæringskravene er oppfylt før typerettigheten utstedes. 

c)   I tilfeller der det ikke kreves opplæring på arbeidsplassen, skal typerettigheten påtegnes på grunnlag av et 

kompetansebevis utstedt av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon godkjent i samsvar med vedlegg IV (del 

147). 

d) Dersom luftfartøytypeopplæringen omfatter mer enn ett kurs, skal vedkommende myndighet, før typerettigheten 

påtegnes, forsikre seg om at kursenes innhold og lengde fullt ut dekker sertifikatkategoriens virkeområde, og at 

grensesnittområdene er hensiktsmessig behandlet. 

e) Når det gjelder opplæring om ulikheter, skal vedkommende myndighet forsikre seg om at i) søkerens tidligere 

kvalifikasjon, supplert med ii) enten et kurs som er godkjent i henhold til tillegg IV (del 147), eller et kurs som 

er direkte godkjent av vedkommende myndighet, kan aksepteres med sikte på påtegning av typerettighet. 

f)  Samsvar med de praktiske delene skal dokumenteres i) ved framlegging av en detaljert opplæringsjournal eller 

logg fra en vedlikeholdsorganisasjon behørig godkjent i henhold til vedlegg II (del 145) eller, dersom det finnes, 

ii) et opplæringsbevis som omfatter den praktiske delen av opplæringen utstedt av en 

vedlikeholdsopplæringsorganisasjon behørig godkjent i henhold til vedlegg IV (del 147). 

g) Ved påtegning av luftfartøytype skal de typerettighetene brukes som Byrået har fastsatt. 

66.B.120 Prosedyre for fornyelse av gyldigheten av et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

a) Vedkommende myndighet skal sammenholde innehaverens vedlikeholdssertifikat for luftfartøy med 

vedkommende myndighets registre og kontrollere om det er saker under behandling vedrørende tilbakekalling, 

midlertidig oppheving eller endring i henhold til 66.B.500. Dersom dokumentene er identiske og ingen saker i 

henhold til 66.B.500 er under behandling, skal innehaverens eksemplar fornyes for fem år og registeret 

ajourføres i samsvar med dette. 

b) Dersom opplysningene i vedkommende myndighets register avviker fra opplysningene på 

vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy som innehaveren har, 

1.  skal vedkommende myndighet undersøke årsakene til disse forskjellene, og kan velge å ikke fornye 

vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, 

2.  skal vedkommende myndighet underrette både sertifikatinnehaveren og enhver kjent 

vedlikeholdsorganisasjon godkjent i samsvar med kapittel F i vedlegg I (del M) eller vedlegg II (del 145) 

som dette kan ha direkte betydning for, 

3.  skal vedkommende myndighet om nødvendig treffe tiltak i samsvar med 66.B.500 med sikte på å 

tilbakekalle, midlertidig oppheve eller endre det aktuelle sertifikatet. 

66.B.125  Prosedyre for konvertering av sertifikater, herunder grupperettigheter 

a) Individuelle typerettigheter som allerede er påtegnet vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy nevnt i artikkel 5  

nr. 4, skal fortsatt være påtegnet sertifikatet og skal ikke konverteres til nye rettigheter med mindre innehaveren 

av sertifikatet fullt ut oppfyller påtegningskravene fastsatt i 66.A.45 i dette vedlegg (del 66) for tilsvarende 

gruppe-/undergrupperettigheter. 

b)  Konverteringen skal foretas i samsvar med følgende konverteringstabell: 

1.  for kategori B1 eller C: 

– helikopter med stempelmotor, full grupperettighet: konverteres til «full undergruppe 2c» pluss 

typerettigheter for enmotors helikoptre med stempelmotor i gruppe 1,  
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– helikopter med stempelmotor, produsentgrupperettighet: konverteres til den relevante 

«produsentundergruppe 2c» pluss typerettigheter for enmotors helikoptre med stempelmotor fra denne 

produsenten i gruppe 1, 

– helikopter med turbinmotor, full grupperettighet: konverteres til «full undergruppe 2b» pluss 

typerettigheter for enmotors helikoptre med turbinmotor i gruppe 1, 

– helikopter med turbinmotor, produsentgrupperettighet: konverteres til den relevante 

«produsentundergruppe 2b» pluss typerettigheter for enmotors helikoptre med turbinmotor fra denne 

produsenten i gruppe 1, 

– enmotors fly med stempelmotor — metallstruktur, enten full grupperettighet eller 

produsentgrupperettighet: konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger 

påføres: fly med komposittstruktur, fly med trestruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil, 

— flermotors fly med stempelmotor — metallstruktur, enten full grupperettighet eller 

produsentgrupperettighet: konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger 

påføres: fly med komposittstruktur, fly med trestruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil, 

— enmotors fly med stempelmotor — trestruktur, enten full grupperettighet eller produsentgrupperettighet: 

konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly med 

metallstruktur, fly med komposittstruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil. 

— flermotors fly med stempelmotor — trestruktur, enten full grupperettighet eller produsentgrupperettighet: 

konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger påføres: fly med 

metallstruktur, fly med komposittstruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil, 

— enmotors fly med stempelmotor — komposittstruktur, enten full grupperettighet eller 

produsentgrupperettighet: konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger 

påføres: fly med metallstruktur, fly med trestruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil, 

— flermotors fly med stempelmotor — komposittstruktur, enten full grupperettighet eller 

produsentgrupperettighet: konverteres til «full gruppe 3». For B1-sertifikater skal følgende begrensninger 

påføres: fly med metallstruktur, fly med trestruktur og fly med struktur av metallrør og tekstil, 

– fly med turbinmotor — enmotors, full grupperettighet: konverteres til «full undergruppe 2a» pluss 

typerettigheter for enmotors turbopropfly som ikke var omfattet av krav om typerettighet i den gamle 

ordningen, og som er i gruppe 1, 

– fly med turbinmotor — enmotors, produsentgrupperettighet: konverteres til «produsentundergruppe 2a» 

pluss typerettigheter for enmotors turbopropfly fra samme produsent som ikke var omfattet av krav om 

typerettighet i den gamle ordningen, og som er i gruppe 1, 

– fly med turbinmotor — flermotors, full grupperettighet: konverteres til typerettigheter for flermotors 

turbopropfly som ikke var omfattet av krav om typerettighet i den gamle ordningen. 

2.  for kategori B2: 

– fly: konverteres til «full undergruppe 2a» og «full gruppe 3» pluss typerettigheter for fly som ikke var 

omfattet av krav om typerettighet i den gamle ordningen, og som er i gruppe 1,  
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– helikopter: konverteres til «full undergruppe 2b og 2c» pluss typerettigheter for helikoptre som ikke var 

omfattet av krav om typerettighet i den gamle ordningen, og som er i gruppe 1, 

3.  for kategori C: 

– fly: konverteres til «full undergruppe 2a» og «full gruppe 3» pluss typerettigheter for fly som ikke var 

omfattet av krav om typerettighet i den gamle ordningen, og som er i gruppe 1, 

– helikopter: konverteres til «full undergruppe 2b og 2c» pluss typerettigheter for helikoptre som ikke var 

omfattet av krav om typerettighet i den gamle ordningen, og som er i gruppe 1. 

c)  Dersom sertifikatet var underlagt begrensninger etter konverteringsprosessen i henhold til 66.A.70, skal disse 

begrensningene fortsatt være påført sertifikatet, med mindre de er fjernet på vilkårene fastsatt i den relevante 

konverteringsrapporten nevnt i 66.B.300. 

66.B.130 Prosedyre for direkte godkjenning av typeopplæring 

Vedkommende myndighet kan godkjenne typeopplæring som ikke er gitt av en vedlikeholds-

opplæringsorganisasjon godkjent i samsvar med vedlegg IV (del 147), i henhold til nr. 1 i tillegg III til dette 

vedlegg (del 66). I så fall skal vedkommende myndighet ha en prosedyre for å sikre at typeopplæringen er i samsvar 

med tillegg III til dette vedlegg (del 66). 

KAPITTEL C 

EKSAMENER 

I dette kapittel fastsettes prosedyrene som skal følges ved eksamener som vedkommende myndighet avholder. 

66.B.200 Eksamen avholdt av vedkommende myndighet 

a) Alle eksamensspørsmål skal oppbevares på en trygg måte før en eksamen for å sikre at kandidatene ikke får vite 

hvilke spørsmål som vil danne grunnlaget for eksamenen. 

b) Vedkommende myndighet skal oppnevne 

1.  personer som kontrollerer spørsmålene som skal brukes til hver eksamen, 

2.  eksaminatorer som skal være til stede under samtlige prøver for å sikre at eksamenen gjennomføres på en 

korrekt måte. 

c) Grunnleggende eksamener skal følge standarden angitt i tillegg I og II til dette vedlegg (del 66). 

d) Typeopplæringseksamener og typeeksamener skal følge standarden angitt i tillegg III til dette vedlegg (del 66). 

c) Det skal utarbeides nye essayspørsmål minst hver sjette måned, og spørsmål som allerede er brukt, skal trekkes 

tilbake eller ikke brukes på en stund. Spørsmål som er brukt, skal arkiveres for referanseformål. 

f) Alle eksamensoppgaver skal utleveres til kandidaten når eksamen begynner og leveres tilbake til eksaminator 

ved utløpet av det tidsrommet som er fastsatt for eksamenen. Ingen eksamensoppgaver kan i løpet av dette 

tidsrommet fjernes fra eksamensrommet. 

g) Bortsett fra nærmere angitt dokumentasjon som trengs til typeeksamener, skal kandidaten bare ha tilgang til 

oppgaven under eksamen. 

h) Eksamenskandidatene skal være atskilt slik at de ikke kan lese hverandres eksamenspapirer. De får ikke snakke 

med andre personer enn eksaminator. 

i) Kandidater som tas i fusk, skal nektes å gå opp til ny eksamen de første 12 månedene etter den eksamenen der 

de ble tatt i fusk. 

KAPITTEL D 

KONVERTERING AV KVALIFIKASJONER FOR PERSONELL MED SERTIFISERINGSANSVAR 

I dette kapittel fastsettes prosedyrene for konvertering av kvalifikasjoner for personell med sertifiseringsansvar i 

henhold til 66.A.70 til vedlikeholdssertifikat for luftfartøy.  
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66.B.300 Generelt 

a)  Vedkommende myndighet kan bare konvertere kvalifikasjoner som i) er oppnådd i den medlemsstat der 

myndigheten har kompetanse, med mindre annet framgår av bilaterale avtaler, og ii) var gyldige før 

ikrafttredelsen av de aktuelle kravene i dette vedlegg (del 66). 

b) Vedkommende myndighet kan bare foreta konverteringen i samsvar med en konverteringsrapport utarbeidet i 

henhold til 66.B.305 eller 66.B.310, alt etter hva som passer. 

c)  Konverteringsrapportene skal være enten i) utarbeidet av vedkommende myndighet eller ii) godkjent av 

vedkommende myndighet for å sikre samsvar med dette vedlegg (del 66). 

d)  Konverteringsrapporter og endringer av slike skal oppbevares i vedkommende myndighets arkiv i henhold til 

66.B.20. 

66.B.305 Konverteringsrapport for nasjonale kvalifikasjoner 

a)  Konverteringsrapporten for nasjonale kvalifikasjoner for personell med sertifiseringsansvar skal beskrive 

omfanget av hver type kvalifikasjon, herunder eventuelt det tilhørende nasjonale sertifikatet og tilhørende 

særskilte rettigheter, og skal inneholde en kopi av de relevante nasjonale bestemmelsene som fastsetter disse. 

b)  Konverteringsrapporten skal for hver type kvalifikasjon nevnt i bokstav a) angi 

1.  hvilket vedlikeholdssertifikat for luftfartøy den skal konverteres til,  

2.  hvilke begrensninger som skal tilføyes i henhold til 66.A.70 bokstav c) eller d), alt etter hva som passer, og 

3.  vilkårene for å oppheve begrensningene, med en angivelse av hvilke moduler/emner det kreves eksamen i 

for å oppheve begrensningene og oppnå et fullstendig vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, eller for å påføre 

en ytterligere (under)kategori. Dette skal omfatte modulene fastsatt i tillegg III til dette vedlegg (del 66) som 

ikke omfattes av den nasjonale kvalifikasjonen. 

66.B.310 Konverteringsrapport for fullmakter til godkjente vedlikeholdsorganisasjoner 

a)  For hver berørt godkjent vedlikeholdsorganisasjon skal konverteringsrapporten beskrive omfanget av hver type 

fullmakt som er utstedt av vedlikeholdsorganisasjonen, og inneholde en kopi av den godkjente 

vedlikeholdsorganisasjonens relevante prosedyrer for kvalifisering og godkjenning av personell med 

sertifiseringsansvar, som danner grunnlaget for konverteringsprosessen. 

b)  Konverteringsrapporten skal for hver type fullmakt nevnt i bokstav a) angi 

1.  hvilket vedlikeholdssertifikat for luftfartøy den skal konverteres til,  

2.  hvilke begrensninger som skal tilføyes i henhold til 66.A.70 bokstav c) eller d), alt etter hva som passer, og 

3.  vilkårene for å oppheve begrensningene, med en angivelse av hvilke moduler/emner det kreves eksamen i 

for å oppheve begrensningene og oppnå et fullstendig vedlikeholdssertifikat for luftfartøy, eller for å påføre 

en ytterligere (under)kategori. Dette skal omfatte modulene fastsatt i tillegg III til dette vedlegg (del 66) som 

ikke omfattes av den nasjonale kvalifikasjonen. 

KAPITTEL E 

GODSKRIVING AV EKSAMENER 

I dette kapittel fastsettes prosedyrene for godskriving av eksamener i samsvar med 66.A.25 bokstav c). 

66.B.400 Generelt 

a) Vedkommende myndighet kan godskrive eksamener bare på grunnlag av en godskrivingsrapport utarbeidet i 

samsvar med 66.B.405.  
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b)  Godskrivingsrapporten skal være enten i) utarbeidet av vedkommende myndighet eller ii) godkjent av 

vedkommende myndighet for å sikre samsvar med dette vedlegg (del 66). 

c)  Godskrivingsrapporter og endringer av slike skal dateres og innføres i vedkommende myndighets register i 

henhold til 66.B.20. 

66.B.405 Rapport om godskriving av eksamener 

a)  Godskrivingsrapporten skal inneholde en sammenligning av 

i) de moduler, undermoduler, emner og kunnskapsnivåer som er angitt i tillegg I til dette vedlegg (del 66), 

alt etter hva som passer, og 

ii) studieplanen for de aktuelle tekniske kvalifikasjonene som er relevante for den kategorien søknaden 

gjelder. 

Denne sammenligningen skal angi om samsvar er påvist, og inneholde begrunnelser for hver angivelse. 

b)  Godskriving av andre eksamener enn i grunnleggende kunnskap som gjennomføres i 

vedlikeholdsopplæringsorganisasjoner godkjent i henhold til vedlegg IV (del 147), kan bare innvilges av 

vedkommende myndighet i medlemsstaten der kvalifikasjonen er oppnådd, med mindre annet framgår av 

bilaterale avtaler. 

c)  Godskriving kan ikke innvilges med mindre det foreligger en samsvarserklæring for hver modul og undermodul, 

der det opplyses om hvor i den tekniske kvalifikasjonen den likeverdige standarden kan finnes. 

d)  Vedkommende myndighet skal regelmessig kontrollere om i) den nasjonale kvalifikasjonsstandarden eller ii) 

tillegg I til dette vedlegg (del 66) er endret, og vurdere hvorvidt det er nødvendig å foreta endringer i 

godskrivingsrapporten. Slike endringer skal dokumenteres, dateres og arkiveres. 

66.B.410 Gyldighet for godskriving av eksamener 

a) Vedkommende myndighet skal underrette søkeren skriftlig om godskrivinger som er innvilget, sammen med en 

henvisning til godskrivingsrapporten som er brukt. 

b) Godskrivinger utløper ti år etter at de er innvilget. 

c) Etter utløpet av godskrivingene kan søkeren søke om ny godskriving. Vedkommende myndighet skal forlenge 

gyldighetstiden for godskrivingene for en tilleggsperiode på 10 år uten ytterligere behandling dersom kravene til 

grunnleggende kunnskap fastsatt i tillegg I til dette vedlegg (del 66) ikke er endret. 

KAPITTEL F 

LØPENDE TILSYN 

I dette kapittel beskrives prosedyrene for løpende tilsyn med vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy, særlig med 

hensyn til tilbakekalling, midlertidig oppheving eller begrensning av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy. 

66.B.500 Tilbakekalling, midlertidig oppheving eller begrensning av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

Vedkommende myndighet skal midlertidig oppheve, begrense eller tilbakekalle vedlikeholdssertifikatet for 

luftfartøy dersom den har påvist et sikkerhetsproblem eller har klare beviser på at innehaveren har utført eller vært 

delaktig i en eller flere av følgende handlinger: 

1.  fått utstedt vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy og/eller oppnådd særskilte sertifiseringsrettigheter ved 

forfalskning av underlagsdokumenter, 

2.  unnlatt å utføre bestilt vedlikehold uten å melde fra om dette til organisasjonen eller personen som bestilte 

vedlikeholdet,
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3.  unnlatt å utføre vedlikehold som ifølge egen inspeksjon var nødvendig, uten å melde fra om dette til 

organisasjonen eller personen som vedlikeholdet skulle utføres for, 

4.  utført uaktsomt vedlikehold, 

5.  forfalsket vedlikeholdsdokumentene, 

6.  utstedt et sertifikat for frigivelse for bruk til tross for at vedkommende kjente til at vedlikeholdet angitt på 

sertifikatet for frigivelse for bruk ikke var utført, eller uten å kontrollere at dette vedlikeholdet var blitt utført, 

7.  utført vedlikehold eller utstedt et sertifikat for frigivelse for bruk under påvirkning av alkohol eller narkotika, 

8.  utstedt et sertifikat for frigivelse for bruk uten at kravene i vedlegg I (del M), vedlegg II (del 145) eller vedlegg 

III (del 66) var oppfylt. 
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Tillegg I 

Krav til grunnleggende kunnskap 

1. Kunnskapsnivåer for vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i kategori A, B1, B2, B3 og C 

 Grunnleggende kunnskap for kategoriene A, B1, B2 og B3 angis med kunnskapsnivå (1, 2 eller 3) for hvert enkelt 

emne. For kategori C skal søkerne oppfylle kravene til grunnleggende kunnskaper for kategori B1 eller kategori B2. 

 Indikatorene for kunnskapsnivå er definert på tre nivåer på følgende måte: 

– NIVÅ 1: Kjennskap til emnets hoveddeler. 

 Mål: 

a) Søkeren skal være kjent med emnets grunnleggende deler. 

b) Søkeren skal kunne gi en enkel beskrivelse av hele emnet ved hjelp av vanlige ord og eksempler. 

c) Søkeren skal kunne benytte typiske faguttrykk. 

– NIVÅ 2: Generell kunnskap om de teoretiske og praktiske aspektene ved emnet og evne til å anvende denne 

kunnskapen. 

 Mål: 

a) Søkeren skal kunne forstå de teoretiske grunnprinsippene for emnet. 

b) Søkeren skal kunne gi en generell beskrivelse av emnet ved hjelp av typiske eksempler der dette passer. 

c) Søkeren skal kunne bruke matematiske formler i forbindelse med fysiske lover som beskriver emnet. 

d) Søkeren skal kunne lese og forstå skisser, tegninger og skjematiske framstillinger som beskriver emnet. 

e) Søkeren skal kunne anvende sin kunnskap på en praktisk måte ved hjelp av detaljerte prosedyrer. 

– NIVÅ 3: Detaljert kunnskap om de teoretiske og praktiske aspektene ved emnet og evne til å kombinere og 

anvende de enkelte kunnskapselementene på en logisk og omfattende måte. 

 Mål: 

a) Søkeren skal kjenne emnets teori og forbindelsene til andre emner. 

b) Søkeren skal kunne gi en detaljert beskrivelse av emnet ved hjelp av teoretiske grunnprinsipper og konkrete 

eksempler. 

c) Søkeren skal forstå og kunne bruke matematiske formler knyttet til emnet. 

d) Søkeren skal kunne lese, forstå og utarbeide skisser, enkle tegninger og skjematiske framstillinger som 

beskriver emnet. 

e) Søkeren skal kunne anvende sin kunnskap på en praktisk måte ved å benytte produsentens anvisninger. 

f) Søkeren skal kunne tolke resultater fra forskjellige kilder og målinger og iverksette korrigerende tiltak der det 

er nødvendig. 
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2. Modulsystem 

 Kvalifisering i grunnleggende emner for hver kategori eller underkategori av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy 

skal være i samsvar med følgende matrise, der relevante emner er merket med en «X»: 

Emnemodul 

Fly i kategori A eller B1 med: Helikopter i kategori A eller B1 med: B2 B3 

Turbinmotor(er) Stempelmotor(er) Turbinmotor(er) Stempelmotor(er) Avionikk 

Fly uten 

trykkabin, med 

stempelmotor og 

en største tillatte 

startmasse på 

høyst 2 000 kg 

1 X X X X X X 

2 X X X X X X 

3 X X X X X X 

4 X X X X X X 

5 X X X X X X 

6 X X X X X X 

7A X X X X X  

7B      X 

8 X X X X X X 

9A X X X X X  

9B      X 

10 X X X X X X 

11A X      

11B  X     

11C      X 

12   X X   

13     X  

14     X  

15 X  X    

16  X  X  X 

17A X X     

17B      X 

MODUL 1. MATEMATIKK 

 

NIVÅ 

A B1 B2 B3 

1.1 Aritmetikk 1 2 2 2 

Aritmetiske uttrykk og tegn, metoder for multiplikasjon og divisjon, brøker 

og desimaler, faktorer og multipler, vekter, mål og konverteringsfaktorer, 

forhold og proporsjon, gjennomsnitt og prosentdeler, arealer og volumer, 

kvadrater, kuber, kvadrat- og kubikkrøtter 
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

1.2 Algebra     

a) Vurdering av enkle algebraiske uttrykk, addisjon, subtraksjon, 

multiplikasjon og divisjon, bruk av parenteser, enkle algebraiske brøker 

1 2 2 2 

b) Lineære ligninger og deres løsninger 

 Eksponenter og potenser, negative eksponenter og brøkeksponenter 

 Binære og andre relevante tallsystemer 

 Simultanligninger og annengradsligninger med en ukjent 

 Logaritmer 

— 1 1 1 

1.3 Geometri     

a) Enkle geometriske konstruksjoner — 1 1 1 

b) Grafisk framstilling, grafers egenskaper og bruk, grafer for 

ligninger/funksjoner 

2 2 2 2 

c) Enkel trigonometri, trigonometriske forhold, bruk av tabeller og 

rektangulære og polare koordinater 

— 2 2 2 

MODUL 2. FYSIKK 

 NIVÅ 

A B1 B2 B3 

2.1 Materie 1 1 1 1 

Materiens natur: grunnstoffene, atomenes oppbygning, molekyler     

Kjemiske forbindelser     

Tilstander: fast, flytende, gassformig     

Overganger mellom tilstander     

2.2  Mekanikk     

2.2.1  Statikk 1 2 1 1 

Krefter, momenter og par, framstilling som vektorer     

Tyngdepunkt     

Deler av teoriene om spenning, strekning og elastisitet: spennkraft, 

kompresjon, brudd og vridning 

    

Egenskaper ved faste stoffer, væsker og gasser     

Trykk og oppdrift i væsker (barometre)     

2.2.2  Kinetikk 1 2 1 1 

Lineær bevegelse: jevn bevegelse i rett linje, bevegelse under konstant 

akselerasjon (bevegelse under gravitasjon) 

    

Rotasjonsbevegelse: jevn sirkulær bevegelse (sentrifugale/sentripetale 

krefter) 

    

Periodisk bevegelse: pendelbevegelse     
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 NIVÅ 

A B1 B2 B3 

Enkel vibrasjonsteori, harmoniske svingninger og resonans     

Hastighetsforhold, kraftforsterkning og virkningsgrad     

2.2.3 Dynamikk     

a)  Masse 

 Kraft, treghet, arbeid, effekt, energi (potensiell, kinetisk og total energi), 

varme, virkningsgrad 

1 2 1 1 

b) Bevegelsesmengde, bevaring av bevegelsesmengde 

 Impuls 

 Gyroskopiske prinsipper 

 Friksjon: egenskaper og virkninger, friksjonskoeffisient (rullemotstand) 

1 2 2 1 

2.2.4  Fluiddynamikk     

a) Spesifikk vekt og tetthet 2 2 2 2 

b) Viskositet, væskemotstand, virkninger av strømlinjeforming 

 Virkninger av kompressibilitet på væsker 

 Statisk, dynamisk og totalt trykk: Bernoullis teorem, venturi 

1 2 1 1 

2.3 Termodynamikk     

a) Temperatur: termometre og temperaturskalaer: Celsius, Fahrenheit og 

Kelvin; definisjon av varme 

2 2 2 2 

b) Varmekapasitet, spesifikk varme 

 Varmeoverføring: konveksjon, stråling og ledning 

 Volumetrisk ekspansjon 

 Termodynamikkens første og andre lov 

 Gasser: lovene om ideelle gasser; spesifikk varme ved konstant volum og 

konstant trykk, arbeid som utføres av ekspanderende gass 

 Isotermisk, adiabatisk ekspansjon og kompresjon, motorsykluser, 

konstant volum og konstant trykk, kjøleapparater og varmepumper 

 Latent varme ved smelting og fordamping, termisk energi, 

forbrenningsvarme 

— 2 2 1 

2.4 Optikk (lys) — 2 2 — 

Lysets egenskaper, lysets hastighet     

Refleksjons- og brytningslover: refleksjon på plane overflater, refleksjon i 

sfæriske speil, brytning, linser 

    

Fiberoptikk     
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 NIVÅ 

A B1 B2 B3 

2.5 Bølgebevegelse og lyd — 2 2 — 

Bølgebevegelse: mekaniske bølger, sinusbølgebevegelse, 

interferensfenomener, stående bølger 

    

Lyd: lydens hastighet, produksjon av lyd, intensitet, tonehøyde og kvalitet, 

dopplereffekt 

    

MODUL 3. GRUNNLEGGENDE ELEKTRISITETSLÆRE 

 NIVÅ 

A B1 B2 B3 

3.1 Elektronteori 1 1 1 1 

Struktur og distribusjon av elektriske ladninger i atomer, molekyler, ioner, 

forbindelser 

    

Molekylstruktur i ledere, halvledere og isolatorer      

3.2 Statisk elektrisitet og ledning 1 2 2 1 

Statisk elektrisitet og distribusjon av elektrostatiske ladninger     

Elektrostatiske lover for tiltrekning og frastøting     

Ladeenheter, Coulombs lov     

Ledning av elektrisitet i faste stoffer, væsker, gasser og vakuum     

3.3 Elektrisk terminologi 1 2 2 1 

Følgende faguttrykk, enheter av disse og faktorer som påvirker dem: 

potensialforskjell, elektromotorisk spenning, spenning, strøm, motstand, 

konduktans, ladning, konvensjonell strømretning, elektronstrøm 

    

3.4 Produksjon av elektrisitet 1 1 1 1 

Produksjon av elektrisitet ved følgende metoder: lys, varme, friksjon, trykk, 

kjemisk reaksjon, magnetisme og bevegelse 

    

3.5 Likestrømskilder til elektrisitet 1 2 2 2 

Konstruksjon og grunnleggende kjemisk reaksjon i primærceller, 

sekundærceller, blyceller, nikkelkadmiumceller, andre alkaliske celler 

    

Serie- og parallellkoplede celler     

Indre motstand og indre motstands virkning på et batteri     

Termoelementers konstruksjon, materialer og virkemåte     

Fotocellers virkemåte     

3.6 Likestrømskretser — 2 2 1 

Ohms lov, Kirchhoffs lover om spenning og strøm     
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 NIVÅ 

A B1 B2 B3 

Beregninger basert på lovene ovenfor for å finne motstand, spenning og 

strøm 

    

Betydningen av en spenningskildes indre motstand     

3.7 Motstand/resistor     

a) Motstand og påvirkende faktorer 

 Spesifikk motstand 

 Resistorers fargekode, verdier og toleranser, foretrukne verdier, 

merkeeffekt 

 Serie- og parallellkoplede resistorer 

 Beregning av samlet motstand ved bruk av serie- og parallellkoplinger 

og kombinasjoner av serie- og parallellkoplinger 

 Potensiometres og reostaters virkemåte og bruk 

 Wheatstonebroens virkemåte 

— 2 2 1 

b) Konduktans ved positiv og negativ temperaturkoeffisient 

 Faste resistorer, stabilitet, toleranse og begrensninger, 

konstruksjonsmetoder 

 Variable resistorer, termistorer, spenningsavhengige resistorer 

 Potensiometres og reostaters oppbygning 

 Wheatstonebroens oppbygning 

— 1 1 — 

3.8 Effekt — 2 2 1 

Effekt, arbeid og energi (kinetisk og potensiell)     

Tap av effekt gjennom en resistor     

Effektformel     

Beregninger som omfatter effekt, arbeid og energi     

3.9 Kapasitans/kondensator — 2 2 1 

Kondensatorens virkemåte og funksjon     

Faktorer som påvirker platenes kapasitansområde, avstanden mellom platene, 

antall plater, dielektrikum og dielektrisk konstant, driftsspenning, 

merkespenning 

    

Kondensatortyper, konstruksjon og funksjon     

Kondensatorens fargekoding     

Beregninger av kapasitans og spenning i serie- og parallellkoplede kretser     

Eksponentiell ladning og utladning av en kondensator, tidskonstanter     

Testing av kondensatorer     
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 NIVÅ 

A B1 B2 B3 

3.10 Magnetisme     

a) Magnetismeteori 

 Magnetens egenskaper 

 En magnets reaksjon når den er opphengt i jordens magnetfelt 

 Magnetisering og avmagnetisering 

 Magnetisk avskjerming 

 Forskjellige typer magnetisk materiale 

 Elektromagneters konstruksjon og funksjonsprinsipper 

 Høyrehåndsreglene for å bestemme magnetfelt rundt en strømførende 

leder 

— 2 2 1 

b) Magnetomotorisk kraft, feltstyrke, magnetisk flukstetthet, permeabilitet, 

hysteresesløyfe, remanens, koersitivkraftreluktans, metningspunkt, 

virvelstrømmer 

 Forholdsregler for stell og oppbevaring av magneter 

— 2 2 1 

3.11  Induktans/induksjonsspole — 2 2 1 

Faradays lov     

Indusering av spenning i en leder som beveges i et magnetfelt     

Induksjonsprinsipper     

Virkninger av følgende på en indusert spennings størrelse: magnetfeltets 

styrke, fluksens endringshastighet, antall lederviklinger 

    

Gjensidig induksjon     

Virkningen endringshastigheten for primærstrøm og gjensidig induktans har 

på indusert spenning 

    

Faktorer som påvirker gjensidig induktans: antall viklinger på spolen, spolens 

fysiske størrelse, spolens permeabilitet, spolenes posisjon i forhold til 

hverandre 

    

Lenz' lov og reglene for bestemmelse av polaritet     

Motelektromotorisk kraft, selvinduksjon     

Metningspunkt     

De viktigste bruksområdene for induksjonsspoler     

3.12  Teori om likestrømsmotorer og generatorer — 2 2 1 

Grunnleggende motor- og generatorteori     

Konstruksjon av og formål med de enkelte delene i en likestrømsgenerator     
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 NIVÅ 

A B1 B2 B3 

Virkemåten til og faktorene som påvirker strømmens størrelse og retning i 

likestrømsgeneratorer 

    

Virkemåten til og faktorer som påvirker utgangseffekten, kraftmomentet, 

rotasjonshastigheten og -retningen i likestrømsmotorer 

    

Motorer med serievikling og shuntvikling samt sammensatte motorer     

Startergeneratorens konstruksjon     

3.13  Vekselstrømsteori 1 2 2 1 

Sinusbølgeformen: fase, periode, frekvens, syklus     

Strømmens momentanverdi, gjennomsnittlige verdi, kvadratiske middelverdi, 

topp- og topp-til-topp-verdi og beregninger av disse verdiene i forhold til 

spenning, strøm og effekt 

    

Trekantpuls og firkantpuls     

Enfase-/trefaseprinsippene     

3.14  Resistive (R), kapasitive (C) og induktive (L) kretser — 2 2 1 

Faseforholdet mellom spenning og strøm i L-, C- og R-kretser, parallelle, 

serielle og serieparallelle 

    

Effekttap i L-, C- og R-kretser     

Beregninger av impedans, fasevinkel, effektfaktor og strøm     

Beregninger av virkelig effekt, tilsynelatende effekt og reaktiv effekt     

3.14  Transformatorer — 2 2 1 

Konstruksjonsprinsipper og virkemåte for transformatorer     

Transformatortap og metoder for å motvirke tap     

Transformatorer i belastet og ubelastet tilstand     

Kraftoverføring, virkningsgrad, polaritetsmerkinger     

Beregning av nett- og fasespenninger og -strømmer     

Beregning av effekt i et trefasesystem     

Primær- og sekundær strøm, spenning, viklingsforhold, effekt, virkningsgrad     

Autotransformatorer     

3.16  Filtre — 1 1 — 

Virkemåte for og bruk av følgende filtre: lavpass-, høypass-, båndpass- og 

båndstoppfilter 
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 NIVÅ 

A B1 B2 B3 

3.17  Vekselstrømsgeneratorer — 2 2 1 

Roterende vikling i et magnetfelt og produksjon av bølgeform     

Virkemåte for og konstruksjon av vekselstrømsgeneratorer med roterende 

anker og roterende felt 

    

Enfasede, tofasede og trefasede generatorer     

Fordeler med og bruksmåte for trefasede stjerne- og deltakoplinger     

Generatorer med permanent magnet     

3.18  Vekselstrømsmotorer — 2 2 1 

Konstruksjon av, funksjonsprinsipper for og egenskaper ved synkrone og 

asynkrone vekselstrømsmotorer, både enfasede og flerfasede 

    

Metoder for regulering av hastighet og rotasjonsretning     

Metoder for produksjon av roterende felt: kondensator, induksjonsspole, 

skyggepol eller delt pol 

    

MODUL 4. GRUNNLEGGENDE ELEKTRONIKKLÆRE 

 

NIVÅ 

A B1 B2 B3 

4.1 Halvledere     

4.1.1  Dioder     

a) Diodesymboler 

 Diodenes kjennetegn og egenskaper 

 Serie- og parallellkoplede dioder 

 Viktigste kjennetegn ved og bruk av styrbare silisiumlikerettere 

(tyristorer), lysdiode, fotodiode, varistor, likeretterdioder 

 Funksjonstesting av dioder 

— 2 2 1 

b) Materialer, elektronkonfigurasjon, elektriske egenskaper 

 P- og N-materialer: virkninger av urenheter på ledningsevne, majoritets- 

og minoritetstegn 

 PN-overgang i halvledere, utvikling av et potensial over en PN-overgang 

uten forspenning, forspenning i lederetning og forspenning i 

sperreretning 

 Diodeparametrer: maksimal spenning i sperreretning, maksimal strøm i 

lederetning, temperatur, frekvens, lekkasjestrøm, effekttap 

 Virkemåte og funksjon for dioder i følgende kretser: kutte- og 

låsekretser, hel- og halvbølgelikerettere, brolikerettere, spenningsdoblere 

og spenningstriplere 

 Detaljert virkemåte og kjennetegn for følgende innretninger: styrbar 

silisiumlikeretter (tyristor), lysdiode, Shottky-diode, fotodiode, 

varaktordiode, varistor, likeretterdioder, zenerdiode 

— — 2 — 
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

4.1.2  Transistorer     

a) Transistorsymboler 

 Komponentbeskrivelse og retning 

 Transistorenes kjennetegn og egenskaper 

— 1 2 1 

b) Konstruksjon og virkemåte for PNP- og NPN-transistorer 

 Base-, kollektor- og emitterkonfigurasjoner 

 Testing av transistorer 

 Grunnleggende forståelse av andre transistortyper og bruken av dem 

 Anvendelse av transistorer: klassifisering av forsterkere (A, B, C) 

 Enkle kretser som omfatter forspenning, avkopling, tilbakekopling og 

stabilisering 

 Prinsipper for flertrinnskretser: kaskader, mottakt, oscillatorer, 

multivibratorer, vippekretser 

— — 2 — 

4.1.3  Integrerte kretser     

a) Beskrivelse av og virkemåte for logiske kretser og lineære 

kretser/operasjonsforsterkere 

— 1 — 1 

b) Beskrivelse av og virkemåte for logiske kretser og lineære kretser 

 Innføring i virkemåte og funksjon for operasjonsforsterker brukt som 

integrator, differensialforsterker, spenningsfølger, komparator 

 Virkemåte og koplingsmetoder for forsterkertrinnene: resistiv-kapasitiv, 

induktiv (transformator), induktiv-resistiv (IR), direkte 

 Fordeler og ulemper ved positiv og negativ tilbakekopling 

— — 2 — 

4.2  Kretskort — 1 2 — 

Beskrivelse og bruk av kretskort     

4.3 Servomekanismer     

a) Forståelse av følgende faguttrykk: åpne og lukkede sløyfesystemer, 

tilbakekopling, oppfølging, analogomformere 

 Virkemåte for og bruk av følgende synkrosystemkomponenter/ 

-funksjoner: resolvere, differensialsynkroer, styring og dreiemoment, 

transformatorer, induktive og kapasitive givere 

— 1 — — 

b) Forståelse av følgende faguttrykk: åpen og lukket sløyfe, oppfølging, 

servomekanisme, analog, omformer, null, demping, tilbakekopling, 

dødsone 

 Konstruksjon og virkemåte for og bruk av følgende  

synkrosystemkomponenter: resolvere, differensialsynkroer, styring og 

dreiemoment, E- og I-transformatorer, induktive og kapasitive givere, 

synkrogivere 

 Feil i servomekanismen, reverskopling av synkroledninger, hunting 

— — 2 — 
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MODUL 5. DIGITALTEKNIKK/ELEKTRONISKE INSTRUMENTSYSTEMER 

 

NIVÅ 

A 

B1-1 

B1-3 

B1-2 

B1-4 

B2 B3 

5.1  Elektroniske instrumentsystemer 1 2 2 3 1 

Typiske systemarrangementer og utforming av elektroniske 

instrumentsystemer i cockpit 

     

5.2  Tallsystemer — 1 — 2 — 

Det binære, oktale og heksadesimale tallsystem      

Demonstrasjon av omregninger fra det desimale tallsystem til det 

binære, det oktale og det heksadesimale, og omvendt 

     

5.3  Datakonvertering — 1 — 2 — 

Analoge data, digitale data      

Virkemåte for og bruk av analog-digital- og digital-

analogomformere, inndata og utdata, begrensningene for de 

forskjellige typene 

     

5.4  Databusser — 2 — 2 — 

Virkemåten for databusser i luftfartøysystemer, herunder 

kjennskap til ARINC og andre spesifikasjoner 

     

Luftfartøynett/Ethernet      

5.5  Logiske kretser      

a) Identifikasjon av vanlige symboler for logiske porter, tabeller 

og likeverdige kretser 

 Programmer som brukes i luftfartøysystemer, skjematiske 

diagrammer 

— 2 — 2 1 

b) Tolking av logikkskjemaer — — — 2 — 

5.6 Datamaskinens grunnstruktur      

a) Dataterminologi (herunder bit, byte, programvare, 

maskinvare, CPU, IC og forskjellige minneenheter som for 

eksempel RAM, ROM, PROM) 

 Datateknologi (slik den anvendes i luftfartøysystemer) 

1 2 — — — 

b) Datarelatert terminologi 

 Virkemåte, utforming og grensesnitt for de viktigste 

komponentene i en mikromaskin, herunder tilknyttede 

bussystemer 

 Informasjon i enkel- og fleradresseinstruksjonsord 

 Faguttrykk knyttet til minnet 

 Virkemåten for typiske minneenheter 

 Virkemåten for, fordeler og ulemper ved de forskjellige 

datalagringssystemene 

— — — 2 — 
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NIVÅ 

A 

B1-1 

B1-3 

B1-2 

B1-4 

B2 B3 

5.7  Mikroprosessorer — — — 2 — 

Funksjoner som utføres og den generelle virkemåten for en 

mikroprosessor 

     

Grunnleggende virkemåte for hvert av følgende 

mikroprosessorelementer: styrings- og prosessorenhet, klokke, 

register, aritmetisk-logisk enhet 

     

5.8  Integrerte kretser — — — 2 — 

Virkemåte for og bruk av kodere og dekodere      

Kodertypers funksjon      

Bruk av integrasjon i middels, stor og svært stor skala      

5.9  Multipleksing — — — 2 — 

Virkemåte, anvendelse og identifikasjon på logikkskjemaer av 

multipleksere og demultipleksere 

     

5.10  Fiberoptikk — 1 1 2 — 

Fordeler og ulemper ved fiberoptisk dataoverføring  

sammenlignet med overføring via elektriske ledninger 

     

Fiberoptisk databuss      

Faguttrykk knyttet til fiberoptikk      

Termineringer      

Koplinger, kontrollterminaler, fjernterminaler      

Anvendelse av fiberoptikk i luftfartøysystemer.      

5.11  Elektroniske skjermer — 2 1 2 1 

Prinsipper og virkemåte for vanlige skjermtyper som brukes i 

moderne luftfartøyer, herunder katodestrålerør, lysemitterende 

dioder og LCD-skjerm 

     

5.12  Elektrostatisk følsomme enheter 1 2 2 2 1 

Spesialbehandling av komponenter som er følsomme for 

elektrostatiske utladninger 

     

Forståelse av risiko og mulig skade, antistatisk beskyttelse av 

komponenter og personell 

     

5.13  Kontroll med programvarebehandling — 2 1 2 1 

Forståelse av restriksjoner, luftdyktighetskrav og mulige 

katastrofale virkninger av ikke-godkjente endringer i  

programvare 
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NIVÅ 

A 

B1-1 

B1-3 

B1-2 

B1-4 

B2 B3 

5.14  Elektromagnetisk miljø — 2 2 2 1 

Innvirkning av følgende fenomener på vedlikeholdspraksis for 

elektroniske systemer: 

EMC (Electromagnetic compatibility) – elektromagnetisk 

kompatibilitet 

EMI (Electromagnetic interference) – elektromagnetisk 

interferens 

HIRF (High-Intensity Radiated Field) – kraftig strålingsfelt 

Lyn/lynavleder 

     

5.15  Typiske elektroniske/digitale luftfartøysystemer — 2 2 2 1 

Vanlig utforming av typiske elektroniske/digitale 

luftfartøysystemer og tilknyttet innebygd testutstyr BITE  

(Built In Test Equipment) 

a) Bare for B1 og B2: 

 ACARS-ARINC (Communication and Addressing  

and Reporting System) – system for kommunikasjon, 

adressering og rapportering 

 EICAS (Engine Indication and Crew Alerting System) – 

system for motorinformasjon og varsling av besetningen 

 FBW (Fly-by-Wire) – elektronisk styringssystem 

 FMS (Flight Management System) – flygestyringssystem 

 IRS (Inertial Reference System) – treghetsreferansesystem 

b) For B1, B2 og B3: 

 ECAM (Electronic Centralised Aircraft Monitoring) – 

elektronisk sentralisert overvåking av luftfartøyer 

 EFIS (Electronic Flight Instrument System) – elektronisk 

flygeinstrumentsystem 

 GPS (Global Positioning System) – globalt 

posisjoneringssystem 

 TCAS (Traffic Alert Collision Avoidance System) – 

antikollisjonssystem 

 IMA (Integrated Modular Avionics) – integrert modulbasert 

avionikk 

 Kabinsystemer 

 Informasjonssystemer 

     

MODUL 6. MATERIALER 

 

NIVÅ 

A B1 B2 B3 

6.1  Materialer i luftfartøyer — jernholdige     

a) Kjennetegn og egenskaper ved samt identifikasjon av vanlige stållegeringer 

som brukes i luftfartøyer 

 Varmebehandling og anvendelse av stållegeringer 

1 2 1 2 
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

b) Testing av jernholdige materialer for hardhet, strekkfasthet, tretthet og 

støtmotstand 

— 1 1 1 

6.2  Materialer i luftfartøyer — ikke-jernholdige     

a) Kjennetegn og egenskaper ved samt identifikasjon av vanlige ikke-

jernholdige materialer som brukes i luftfartøyer 

 Varmebehandling og anvendelse av ikke-jernholdige materialer 

1 2 1 2 

b) Testing av ikke-jernholdige materialer for hardhet, strekkfasthet, tretthet og 

støtmotstand 

— 1 1 1 

6.3  Materialer i luftfartøyer — kompositter og ikke-metalliske     

6.3.1  Andre kompositter og ikke-metalliske materialer enn tre og tekstil     

a) Kjennetegn og egenskaper ved samt identifikasjon av andre vanlige 

kompositter og ikke-metalliske materialer enn tre som brukes i luftfartøyer 

 Tetningsmasse og festemidler 

1 2 2 2 

b) Avdekking av mangler/svekkelser i kompositter og ikke-metalliske 

materialer 

 Reparasjon av kompositter og ikke-metalliske materialer 

1 2 — 2 

6.3.2  Konstruksjoner i tre 1 2 — 2 

Konstruksjonsmetoder for flyskrog i tre     

Kjennetegn og egenskaper ved samt typer av tre og lim som brukes i fly     

Ivaretakelse og vedlikehold av konstruksjoner i tre     

Typer mangler i materialer og konstruksjoner i tre     

Avdekking av mangler i konstruksjoner i tre     

Reparasjon av konstruksjoner i tre     

6.3.3  Tekstilkledning 1 2 — 2 

Kjennetegn og egenskaper ved samt typer av tekstiler som brukes i fly     

Metoder for inspeksjon av tekstiler     

Typer mangler i tekstiler     

Reparasjon av tekstilkledning     
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

6.4  Korrosjon     

a) Kjemiske grunnprinsipper 

 Dannelse ved galvanisk prosess, mikrobiologisk prosess, belastning 

1 1 1 1 

b) Former for korrosjon og identifisering av disse 

 Årsaker til korrosjon 

 Materialtyper, mottakelighet for korrosjon 

2 3 2 2 

6.5  Festeinnretninger     

6.5.1  Skruegjenger 2 2 2 2 

Skrueterminologi     

Gjengeformer, dimensjoner og toleranser for standardgjenger som brukes på 

luftfartøyer 

    

Måling av skruegjenger     

6.5.2  Bolter, pinner og skruer 2 2 2 2 

Typer bolter: spesifikasjon, identifikasjon og merking av bolter for luftfartøyer, 

internasjonale standarder 

    

Muttere: selvlåsende muttere, ankermuttere, standardtyper     

Maskinskruer: spesifikasjoner for luftfartøyer     

Pinner: typer og anvendelser, innsetting og fjerning     

Selvgjengende skruer, styrepinner     

6.5.3  Låseinnretninger 2 2 2 2 

Sikrings- og fjærskiver, låseplater, splittpinner, palmuttere, låsevaiere, 

hurtigfester, nøkler, sikringsringer, låsesplinter 

    

6.5.4  Nagler i luftfartøyer 1 2 1 2 

Typer av massive nagler og blindnagler: spesifikasjoner og identifikasjon, 

varmebehandling 

    

6.6  Rør og rørmuffer     

a) Identifikasjon og typer av stive og bøyelige rør og koplingsstykker for disse 

som brukes i luftfartøyer 

2 2 2 2 

b) Standardmuffer for rør til hydraulikk, drivstoff, olje, pneumatikk og 

luftanlegg i luftfartøyer 

2 2 1 2 

6.7  Fjærer — 2 1 1 

Typer av fjærer, materialer, kjennetegn og anvendelser     
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

6.8  Lagre 1 2 2 1 

Formål med lagre, belastninger, materiale, konstruksjon     

Typer lagre og anvendelse     

6.9  Kraftoverføring 1 2 2 1 

Girtyper og anvendelse     

Utvekslingsforhold, reduksjons- og oppgiringssystemer, drevne og drivende 

girhjul, mellomgir/frigir, inngrepsmønstre 

    

Remmer og remskiver, kjeder og kjedehjul     

6.10  Styrekabler 1 2 1 2 

Kabeltyper     

Endestykker, strekkfisker og kompensasjoninnretninger     

Trinser og kabelsystemkomponenter     

Bowdenkabler     

Fleksible styresystemer for luftfartøyer     

6.11  Elektriske kabler og koplinger 1 2 2 2 

Kabeltyper, konstruksjon og kjennetegn     

Høyspennings- og koaksialkabler     

Krymping     

Koplingstyper, stifter, plugger, stikkontakter, isolatorer, merkestrøm og 

merkespenning, kopling, identifikasjonskoder. 

    

MODUL 7A. VEDLIKEHOLDSPRAKSIS 

Merknad: Denne modulen gjelder ikke for kategori B3. Relevante emner for kategori B3 er fastsatt i modul 7B. 

 

NIVÅ 

A B1 B2 

7.1  Sikkerhetstiltak — luftfartøy og verksted 3 3 3 

Ulike sider ved trygg arbeidspraksis, herunder forholdsregler som skal treffes  

ved arbeid med elektrisitet, gass, særlig oksygen, olje og kjemikalier 

   

Dessuten veiledning om de utbedringstiltakene som skal iverksettes i tilfelle 

brann eller en annen ulykke hvor et av disse faremomentene er til stede,  

herunder kjennskap til slokkemidler 

   

7.2  Verkstedspraksis 3 3 3 

Stell av verktøy, kontroll av verktøy, bruk av verkstedsmateriell    
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NIVÅ 

A B1 B2 

Dimensjoner, klaringer og toleranser, standarder for utførelse    

Kalibrering av verktøy og utstyr, kalibreringsstandarder    

7.3  Verktøy 3 3 3 

Vanlig håndverktøy    

Vanlig elektroverktøy    

Virkemåte for og bruk av verktøy for presisjonsmåling    

Utstyr og metoder for smøring    

Virkemåte, funksjon og bruk av vanlig elektrisk testutstyr    

7.4  Vanlig testutstyr for avionikk — 2 3 

Virkemåte, funksjon og bruk av vanlig testutstyr for avionikk    

7.5  Tekniske tegninger, diagrammer og standarder 1 2 2 

Typer av tegninger og diagrammer, tilhørende symboler, dimensjoner, toleranser 

og projeksjoner 

   

Identifikasjon av informasjon i tittelfelt    

Mikrofilm, mikrofiche og digitale presentasjoner    

Spesifikasjon 100 fra Air Transport Association (ATA) i USA    

Luftfartsstandarder og andre gjeldende standarder, herunder ISO, AN, MS, NAS 

og MIL 

   

Kablingsskjemaer og prinsippdiagrammer.    

7.6  Pasninger og toleranser 1 2 1 

Bordiametre for bolthull, pasningsklasser    

Vanlig system for pasninger og toleranser    

Tabell over pasninger og toleranser for luftfartøyer og motorer    

Grenser for bøyning, vridning og slitasje    

Standardmetoder for kontroll av aksler, lagre og andre deler    

7.7  Elektriske kabler og koplinger (EWIS) 1 3 3 

Kontinuitet, isolasjons- og sammenføyningsteknikker samt testing    

Bruke krympeverktøy: manuelt og hydraulisk drevet    

Teste krympeforbindelser    

Ta ut og sette inn kontaktstifter    
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NIVÅ 

A B1 B2 

Koaksialkabler: forholdsregler ved testing og installasjon    

Identifikasjon av kabeltyper, inspeksjonskriterier og skadetoleranse    

Teknikker for beskyttelse av ledninger: kabelbunting og støtte for kabelbunter, 

kabelklemmer, teknikker for bruk av beskyttelsesisolasjon, herunder 

krympestrømper, skjerming 

   

Standarder for inspeksjon, reparasjon, vedlikehold og rengjøring av elektriske 

kabler og koplinger 

   

7.8  Nagling 1 2 — 

Naglede skjøter og nagleavstand    

Verktøy som brukes til nagling og forsenkning    

Inspeksjon av naglede skjøter    

7.9  Rør og slanger 1 2 — 

Bøyning og muffing/utvidelse av rør i luftfartøyer    

Inspeksjon og testing av rør og slanger i luftfartøyer    

Installasjon og festing av rør    

7.10  Fjærer 1 2 — 

Inspeksjon og testing av fjærer    

7.11  Lagre 1 2 — 

Testing, rengjøring og inspeksjon av lagre    

Krav til smøring av lagre    

Mangler ved lagre og årsakene til manglene    

7.12  Kraftoverføring 1 2 — 

Inspeksjon av gir, dødgang    

Inspeksjon av remmer og remskiver, kjeder og kjedehjul    

Inspeksjon av skrujekker, løftearminnretninger, systemer med skyv-trekk-stenger    

7.13  Kontrollkabler 1 2 — 

Senkesmiing av endebeslag    

Inspeksjon og testing av kontrollkabler    

Bowdenkabler, fleksible styresystemer for luftfartøyer    
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NIVÅ 

A B1 B2 

7.14  Materialhåndtering    

7.14.1  Platemetall — 2 — 

Oppmerking og beregning av bøyningstoleranse    

Bearbeiding av platemetall, herunder bøyning og forming    

Inspeksjon av bearbeidet platemetall    

7.14.2  Komposittmaterialer og ikke-metalliske materialer — 2 — 

Limeteknikker    

Miljøforhold    

Inspeksjonsmetoder    

7.15  Sveising, slaglodding, lodding og liming    

a) Loddemetoder, inspeksjon av loddede skjøter — 2 2 

b) Metoder for sveising og slaglodding 

 Inspeksjon av sveisede og slagloddede skjøter 

 Limemetoder og inspeksjon av limte skjøter 

— 2 — 

7.16  Luftfartøyers vekt og balanse    

a) Tyngdepunkt / beregning av balansegrenser: bruk av relevante dokumenter — 2 2 

b) Klargjøring av luftfartøy for veiing 

 Veiing av luftfartøy 

— 2 — 

7.17  Håndtering og oppbevaring av luftfartøyer 2 2 2 

Taksing/tauing av luftfartøy og tilknyttede sikkerhetstiltak    

Jekking, bruk av stoppeklosser og sikring av luftfartøy og tilknyttede 

sikkerhetstiltak 

   

Oppbevaringsmetoder for luftfartøyer    

Framgangsmåter ved fylling/tømming av drivstofftank    

Prosedyrer for avising / forebygging av isdannelse    

Forsyning fra bakken av elektrisitet, hydraulikk og pneumatikk    

Miljøforholdenes innvirkning på håndtering og drift av luftfartøyer    
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NIVÅ 

A B1 B2 

7.18  Teknikker for demontering, inspeksjon, reparasjon og montering    

a) Typer av mangler og visuelle inspeksjonsteknikker 

 Fjerning og vurdering av samt ny beskyttelse mot korrosjon 

2 3 3 

b) Alminnelige reparasjonsmetoder, reparasjonshåndbok 

 Programmer for kontroll av aldring, materialtretthet og korrosjon 

— 2 — 

c) Ikke-destruktive inspeksjonsteknikker, herunder penetrerende, radiografiske, 

virvelstrømbaserte og boroskopiske metoder i tillegg til ultralyd 

— 2 1 

d) Teknikker for demontering og montering 2 2 2 

e) Feilsøkingsmetoder — 2 2 

7.19  Unormale hendelser    

a) Inspeksjoner etter lynnedslag og HIRF-gjennomslag 2 2 2 

b) Inspeksjoner etter unormale hendelser som harde landinger og flyging under 

turbulente forhold 

2 2 — 

7.20  Vedlikeholdsprosedyrer 1 2 2 

Vedlikeholdsplanlegging    

Prosedyrer for endring    

Prosedyrer for oppbevaring    

Prosedyrer for sertifisering/frigivelse    

Grensesnitt mot driften av luftfartøyet    

Vedlikeholdsinspeksjon/kvalitetskontroll/kvalitetssikring    

Andre vedlikeholdsprosedyrer    

Kontroll av komponenter med begrenset levetid    

MODUL 7B. VEDLIKEHOLDSPRAKSIS 

Merknad: Omfanget av denne modulen skal gjenspeile teknologien for fly som tilhører kategori B3. 

 

NIVÅ 

B3 

7.1  Sikkerhetstiltak — luftfartøy og verksted 3 

Ulike sider ved trygg arbeidspraksis, herunder forholdsregler som skal treffes ved arbeid med elektrisitet, 

gass, særlig oksygen, olje og kjemikalier 

 

Dessuten veiledning om de utbedringstiltakene som skal iverksettes i tilfelle brann eller en annen ulykke 

hvor et av disse faremomentene er til stede, herunder kjennskap til slokkemidler 
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NIVÅ 

B3 

7.2  Verkstedspraksis 3 

Stell av verktøy, kontroll av verktøy, bruk av verkstedsmateriell  

Dimensjoner, klaringer og toleranser, standarder for utførelse  

Kalibrering av verktøy og utstyr, kalibreringsstandarder  

7.3  Verktøy 3 

Vanlig håndverktøy  

Vanlig elektroverktøy  

Virkemåte for og bruk av verktøy for presisjonsmåling  

Utstyr og metoder for smøring  

Virkemåte, funksjon og bruk av vanlig elektrisk testutstyr  

7.4  Vanlig testutstyr for avionikk — 

Virkemåte, funksjon og bruk av vanlig testutstyr for avionikk  

7.5  Tekniske tegninger, diagrammer og standarder 2 

Typer av tegninger og diagrammer, tilhørende symboler, dimensjoner, toleranser og projeksjoner  

Identifikasjon av informasjon i tittelfelt  

Mikrofilm, mikrofiche og digitale presentasjoner  

Spesifikasjon 100 fra Air Transport Association (ATA) i USA  

Luftfartsstandarder og andre gjeldende standarder, herunder ISO, AN, MS, NAS og MIL  

Kablingsskjemaer og prinsippdiagrammer  

7.6 Pasninger og toleranser 2 

Bordiametre for bolthull, pasningsklasser  

Vanlig system for pasninger og toleranser  

Tabell over pasninger og toleranser for luftfartøyer og motorer  

Grenser for bøyning, vridning og slitasje  

Standardmetoder for kontroll av aksler, lagre og andre deler  

7.7  Elektriske kabler og koplinger 2 

Kontinuitet, isolasjons- og sammenføyningsteknikker samt testing  

Bruke krympeverktøy: manuelt og hydraulisk drevet  
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NIVÅ 

B3 

Teste krympeforbindelser  

Ta ut og sette inn kontaktstifter  

Koaksialkabler: forholdsregler ved testing og installasjon  

Teknikker for beskyttelse av ledninger: kabelbunting og støtte for kabelbunter, kabelklemmer, teknikker 

for bruk beskyttelsesisolasjon, herunder krympestrømper, skjerming 

 

7.8  Nagling 2 

Naglede skjøter og nagleavstand  

Verktøy som brukes til nagling og forsenkning  

Inspeksjon av naglede skjøter  

7.9  Rør og slanger 2 

Bøyning og muffing/utvidelse av rør i luftfartøyer  

Inspeksjon og testing av rør og slanger i luftfartøyer  

Installasjon og festing av rør  

7.10  Fjærer 1 

Inspeksjon og testing av fjærer  

7.11  Lagre 2 

Testing, rengjøring og inspeksjon av lagre  

Krav til smøring av lagre  

Mangler ved lagre og årsakene til manglene  

7.12  Kraftoverføring 2 

Inspeksjon av gir, dødgang  

Inspeksjon av remmer og remskiver, kjeder og kjedehjul  

Inspeksjon av skrujekker, løftearminnretninger, systemer med skyv-trekk-stenger  

7.13  Kontrollkabler 2 

Senkesmiing av endebeslag  

Inspeksjon og testing av kontrollkabler  

Bowdenkabler, fleksible styresystemer for luftfartøyer  

7.14  Materialhåndtering  

7.14.1  Platemetall 2 

Oppmerking og beregning av bøyingstoleranse  
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NIVÅ 

B3 

Bearbeiding av platemetall, herunder bøyning og forming  

Inspeksjon av bearbeidet platemetall  

7.14.2  Komposittmaterialer og ikke-metalliske materialer 2 

Limeteknikker  

Miljøforhold  

Inspeksjonsmetoder  

7.15  Sveising, slaglodding, lodding og liming  

a) Loddemetoder, inspeksjon av loddede skjøter 2 

b) Metoder for sveising og slaglodding 

 Inspeksjon av sveisede og slagloddede skjøter 

 Limemetoder og inspeksjon av limte skjøter 

2 

7.16  Luftfartøyers vekt og balanse  

a) Tyngdepunkt / beregning av balansegrenser: bruk av relevante dokumenter 2 

b) Klargjøring av luftfartøy for veiing 

 Veiing av luftfartøy 

2 

7.17  Håndtering og oppbevaring av luftfartøyer 2 

Taksing/tauing av luftfartøy og tilknyttede sikkerhetstiltak  

Jekking, bruk av stoppeklosser og sikring av luftfartøy og tilknyttede sikkerhetstiltak  

Oppbevaringsmetoder for luftfartøyer  

Prosedyrer for fylling/tømming av drivstofftank  

Prosedyrer for avising / forebygging av isdannelse  

Elektrisk, hydraulisk og pneumatisk bakkeutstyr  

Miljøforholdenes innvirkning på håndtering og drift av luftfartøyer  

7.18  Teknikker for demontering, inspeksjon, reparasjon og montering  

a) Typer av mangler og visuelle inspeksjonsteknikker 

 Fjerning og vurdering av samt ny beskyttelse mot korrosjon 

3 

b) Alminnelige reparasjonsmetoder, reparasjonshåndbok 

 Programmer for kontroll av aldring, materialtretthet og korrosjon 

2 
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NIVÅ 

B3 

c) Ikke-destruktive inspeksjonsteknikker, herunder penetrerende, radiografiske, virvelstrømbaserte og 

boroskopiske metoder i tillegg til ultralyd 

2 

d) Teknikker for demontering og montering 2 

e) Feilsøkingsmetoder 2 

7.19  Unormale hendelser  

a) Inspeksjoner etter lynnedslag og HIRF-gjennomslag 2 

b) Inspeksjoner etter unormale hendelser som harde landinger og flyging under turbulente forhold 2 

7.20  Vedlikeholdsprosedyrer 2 

Vedlikeholdsplanlegging  

Prosedyrer for endring  

Prosedyrer for oppbevaring  

Prosedyrer for sertifisering/frigivelse  

Grensesnitt mot driften av luftfartøyet  

Vedlikeholdsinspeksjon/kvalitetskontroll/kvalitetssikring  

Andre vedlikeholdsprosedyrer  

Kontroll av komponenter med begrenset levetid  

MODUL 8. GRUNNLEGGENDE AERODYNAMIKK 

 

NIVÅ 

A B1 B2 B3 

8.1  Atmosfærens fysikk 1 2 2 1 

Internasjonal standardatmosfære (ISA), anvendelse på aerodynamikk     

8.2  Aerodynamikk 1 2 2 1 

Luftstrøm rundt et legeme     

Grensesjikt, laminær og turbulent strømning, fri strømning, relativ luftstrøm, 

oppadgående og nedadgående luftstrøm, virvler, stagnasjon 

    

Faguttrykkene konveks flate, korde, aerodynamisk middelkorde, profilmotstand, 

(parasittmotstand) indusert motstand, trykksenter, angrepsvinkel, vingevridning, 

slankhetsfaktor, vingeform og sideforhold 

    

Skyvekraft, vekt, aerodynamisk resultant     

Utvikling av oppdrift og luftmotstand: Angrepsvinkel, oppdriftskoeffisient, 

motstandskoeffisient, polarkurve, steiling 

    

Forurensning av aerodynamiske flater, herunder is, snø og rim     
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

8.3 Flygeteori 1 2 2 1 

Forholdet mellom oppdrift, vekt, skyvekraft og motstand     

Glidetall     

Stabil flyging, ytelse     

Svingeteori     

Lastfaktorens påvirkning på steiling, flyoperativt begrensningsområde og 

strukturelle begrensninger 

    

Oppdriftsøkning     

8.4  Flygestabilitet og -dynamikk 1 2 2 1 

Lengdestabilitet, tverrstabilitet og retningsstabilitet (aktiv og passiv)     

MODUL 9A. MENNESKELIGE FAKTORER 

Merknad: Denne modulen gjelder ikke for kategori B3. Relevante emner for kategori B3 er fastsatt i modul 9B. 

 NIVÅ 

A B1 B2 

9.1  Generelt 1 2 2 

Behovet for å ta menneskelige faktorer med i beregningen    

Hendelser som skyldes menneskelige faktorer/menneskelige feil    

«Murphys» lov    

9.2  Menneskets yteevne og begrensninger 1 2 2 

Syn    

Hørsel    

Informasjonsbehandling    

Oppmerksomhet og oppfatningsevne    

Hukommelse    

Klaustrofobi og fysisk adgang    

9.3  Sosialpsykologi 1 1 1 

Ansvar: den enkeltes og gruppens    

Motivasjon og demotivasjon    

Gruppepress    

«Kulturspørsmål»    
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 NIVÅ 

A B1 B2 

Teamarbeid    

Ledelse, tilsyn og lederskap    

9.4  Faktorer som påvirker yteevnen 2 2 2 

Fysisk form/helse    

Stress: hjemme og på arbeidsplassen    

Tidspress og frister    

Arbeidsbelastning: for høy og for lav    

Søvn og tretthet, skiftarbeid    

Misbruk av alkohol, legemidler og narkotika    

9.5  Fysisk miljø 1 1 1 

Støy og røyk    

Belysning    

Klima og temperatur    

Bevegelse og vibrasjon    

Arbeidsmiljø    

9.6  Oppgaver 1 1 1 

Fysisk arbeid    

Ensformige oppgaver    

Visuell inspeksjon    

Komplekse systemer    

9.7  Kommunikasjon 2 2 2 

Innenfor og mellom grupper    

Loggføring og registrering av arbeid    

Holde seg à jour, aktualitet    

Informasjonsformidling    

9.8  Menneskelige feil 1 2 2 

Feilmodeller og feilteorier    

Feiltyper ved vedlikeholdsoppgaver    

Følger av feil (dvs. ulykker)    

Unngåelse og håndtering av feil    
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 NIVÅ 

A B1 B2 

9.9  Farer på arbeidsplassen 1 2 2 

Oppdage og unngå farer    

Håndtering av nødssituasjoner    

MODUL 9B. MENNESKELIGE FAKTORER 

Merknad: Omfanget av denne modulen skal gjenspeile at vedlikeholdsmiljøet som innehavere av B3-sertifikater 

arbeider i, er mindre krevende. 

 NIVÅ 

B3 

9.1  Generelt 2 

Behovet for å ta menneskelige faktorer med i beregningen  

Hendelser som skyldes menneskelige faktorer/menneskelige feil  

«Murphys» lov  

9.2  Menneskets yteevne og begrensninger 2 

Syn  

Hørsel  

Informasjonsbehandling  

Oppmerksomhet og oppfatningsevne  

Hukommelse  

Klaustrofobi og fysisk adgang  

9.3  Sosialpsykologi 1 

Ansvar: den enkeltes og gruppens  

Motivasjon og demotivasjon  

Gruppepress  

«Kulturspørsmål»  

Teamarbeid  

Ledelse, tilsyn og lederskap  

9.4  Faktorer som påvirker yteevnen 2 

Fysisk form/helse  

Stress: hjemme og på arbeidsplassen  

Tidspress og frister  

Arbeidsbelastning: for høy og for lav  

Søvn og tretthet, skiftarbeid  
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 NIVÅ 

B3 

Misbruk av alkohol, legemidler og narkotika  

9.5  Fysisk miljø 1 

Støy og røyk  

Belysning  

Klima og temperatur  

Bevegelse og vibrasjon  

Arbeidsmiljø  

9.6  Oppgaver 1 

Fysisk arbeid  

Ensformige oppgaver  

Visuell inspeksjon  

Komplekse systemer  

9.7  Kommunikasjon 2 

Innenfor og mellom grupper  

Logging og registrering av arbeid  

Holde seg à jour, aktualitet  

Informasjonsformidling  

9.8  Menneskelige feil 2 

Feilmodeller og feilteorier  

Feiltyper ved vedlikeholdsoppgaver  

Følger av feil (dvs. ulykker)  

Unngåelse og håndtering av feil  

9.9  Farer på arbeidsplassen 2 

Oppdage og unngå farer  

Håndtering av nødssituasjoner  

MODUL 10. LUFTFARTSLOVGIVNING 

 

NIVÅ 

A B1 B2 B3 

10.1  Rammeregler 1 1 1 1 

Den internasjonale organisasjon for sivil luftfarts (ICAO) rolle     

Europakommisjonens rolle     
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

EASAs rolle     

Medlemsstatenes og nasjonale luftfartsmyndigheters rolle     

Forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, forordning (EF)  

nr. 1702/2003 og (EF) nr. 2042/2003 

    

Forholdet mellom ulike vedlegg (deler) som del 21, del M, del 145, del 66, del 

147 og EU-OPS 

    

10.2  Personell med sertifiseringsansvar — vedlikehold 2 2 2 2 

Detaljert forståelse av del 66     

10.3  Godkjente vedlikeholdsorganisasjoner 2 2 2 2 

Detaljert forståelse av del 145 og del M kapittel F     

10.4  Luftfartsoperasjoner 1 1 1 1 

Generell forståelse av EU-OPS     

Godkjenningssertifikater for luftfartsselskaper     

Luftfartsselskapets ansvar, særlig når det gjelder kontinuerlig luftdyktighet og 

vedlikehold 

    

Vedlikeholdsprogram for luftfartøyer     

MEL//CDL     

Dokumenter som skal være om bord     

Skilting i luftfartøyer (merkinger)     

10.5  Sertifisering av luftfartøyer, deler og utstyr     

a) Generelt — 1 1 1 

 Generell forståelse av del 21 og EASAs sertifiseringsspesifikasjoner CS-23, 

25, 27, 29 

    

b) Dokumenter — 2 2 2 

 Luftdyktighetsbevis, begrensede luftdyktighetsbeviser og flygetillatelse     

 Registreringssertifikat     

 Støysertifikat     

 Vekttabell     

 Radiolisens og -godkjenning     
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NIVÅ 

A B1 B2 B3 

10.6  Kontinuerlig luftdyktighet 2 2 2 2 

Detaljert forståelse av bestemmelser i del 21 om kontinuerlig luftdyktighet     

Detaljert forståelse av del M     

10.7 Gjeldende nasjonale og internasjonale krav til (med mindre EUs krav 

går foran) 

    

a) Vedlikeholdsprogrammer, vedlikeholdskontroller og inspeksjoner 

 Luftdyktighetspåbud 

 Servicebulletiner, serviceinformasjon fra produsenter 

 Endringer og reparasjoner 

 Vedlikeholdsdokumentasjon: vedlikeholdshåndbøker, håndbok for 

reparasjon av struktur, illustrert delekatalog osv. 

1 2 2 2 

Bare for A- til B2-sertifikater: 

 Hovedliste over minstekrav til utstyr (MMEL), liste over minstekrav til 

utstyr (MEL), liste over tillatte avvik ved klarering 

    

b)  Kontinuerlig luftdyktighet 

 Minstekrav til utstyr — testflyginger 

— 1 1 1 

Bare for B1- og B2-sertifikater: 

 ETOPS, krav til vedlikehold og klarering 

 Drift under alle slags værforhold, drift i kategori 2/3 

    

MODUL 11A. AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR FLY MED TURBINMOTOR 

 

NIVÅ 

A1 B1.1 

11.1  Flygeteori   

11.1.1.  Aerodynamikk for fly og styreinnretninger 1 2 

Virkemåten for og virkningen av: 

– krengekontroll: balanseror og spoilere 

– stigningskontroll: høyderor, stabilisatorer, variable innfallsvinkelstabilisatorer og 

kanardvinger 

– giringskontroll, siderorsbegrensere 

  

Styring ved hjelp av elevoner, kombinert høyde- og sideror (ruddervatorer)   

Innretninger som skaper stor oppdrift, spalteåpninger, forkantklaffer, flaps, flaperoner   

Innretninger som gir luftmotstand, spoilere, bakkespoilere, luftbremser   
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NIVÅ 

A1 B1.1 

Virkninger av vingegjerder, sagtannede forkanter   

Grensesjiktkontroll ved hjelp av virvelgeneratorer, steileskjermer eller forkantinnretninger   

Virkemåten for og virkningen av trimror, balanse- og motbalanseror (i forkant), servoror, 

fjærror, massebalanse, styreflatens helning, aerodynamisk balansering 

  

11.1.2.  Høyhastighetsflyging 1 2 

Lydens hastighet, flyging i subsonisk, transonisk og supersonisk hastighet   

Mach-tall, kritisk mach-tall, kompresjonsstøt, sjokkbølge, aerodynamisk oppvarming, 

arealregel 

  

Faktorer som påvirker luftstrømmen i motorinntakene på høyhastighetsluftfartøyer   

Virkninger av pilform på kritisk mach-tall   

11.2  Skrogkonstruksjon — generelle begreper   

a) Luftdyktighetskrav til konstruksjonsstyrke 

 Strukturklassifikasjon, primær, sekundær og tertiær 

 Begrepene feilsikkerhet, sikker levetid, skadetoleranse 

 Sone- og stasjonsidentifikasjonssystemer 

 Belastning, tøyning, bøyning, kompresjon, brudd, vridning, spenning, ringstress, 

materialtretthet 

 Bestemmelser om drenering og ventilasjon 

 Bestemmelser om systeminstallasjon 

 Bestemmelser om vern mot lynnedslag 

 Jording av luftfartøyer 

2 2 

b) Konstruksjonsmetoder for: flykropp med skallkonstruksjon, utformere, langsgående lister, 

langdragere, skott, spant, doblere, stag, bindebjelker, bjelker, gulvstrukturer, forsterkning, 

bekledning, korrosjonsbeskyttelse, vinge, haleparti og motorfester 

 Teknikker for montering av konstruksjoner: nagling, bolting, liming 

 Metoder for beskyttelse av overflater, bl.a. kromatering, anodisering, maling 

 Rengjøring av overflater 

 Skrogets symmetri: justeringsmetoder og symmetrikontroller 

1 2 

11.3  Skrogkonstruksjon — fly   

11.3.1  Flykroppen (ATA 52/53/56) 1 2 

Konstruksjon og trykktetting   

Fester for vinger, stabilisator, pyloner og understell   
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NIVÅ 

A1 B1.1 

Seteinstallasjon og innlastingssystem   

Dører og nødutganger: konstruksjon, mekanismer, virkemåte og sikkerhetsinnretninger   

Konstruksjon av og mekanismer for vinduer og frontruter   

11.3.2  Vinger (ATA 57) 1 2 

Konstruksjon   

Oppbevaring av drivstoff   

Fester for understell, pyloner, rorflater og innretninger som skaper stor oppdrift/motstand   

11.3.3  Stabilisatorer (ATA 55) 1 2 

Konstruksjon   

Feste for rorflater   

11.3.4  Rorflater (ATA 55/57) 1 2 

Konstruksjon og feste   

Balansering – av masse og aerodynamisk   

11.3.5  Naceller/Pyloner (ATA 54) 1 2 

Naceller/pyloner: 

Konstruksjon 

Brannvegger 

Motoroppheng 

  

11.4  Klimaanlegg og kabintrykksetting (ATA 21)   

11.4.1  Lufttilførsel 1 2 

Kilder til lufttilførsel, herunder tapping fra motor, hjelpeaggregat (APU) og servicevogn   

11.4.2  Klimaanlegg 1 3 

Klimaanlegg   

Luftsirkulasjonsanlegg og luftfuktere   

Fordelingssystemer   

System for regulering av luftstrøm, lufttemperatur og luftfuktighet   

11.4.3  Trykksetting 1 3 

Trykksettingssystemer   

Regulering og visning, herunder regulerings-- og sikkerhetsventiler   

Kabintrykkregulator   
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NIVÅ 

A1 B1.1 

11.4.4  Sikkerhets- og varslingsinnretninger 1 3 

Verne- og varslingsinnretninger   

11.5  Instrument- og avionikksystemer   

11.5.1  Instrumentsystemer (ATA 31) 1 2 

Pitot-statiske: høydemåler, hastighetsmåler, vertikalhastighetsmåler   

Gyroskopisk: kunstig horisont, stillingsindikator, retningsindikator, indikator for horisontal 

posisjon, sving- og krengingsviser, svingkoordinator 

  

Kompass: direkte avlesning, fjernavlesning   

Indikator for angrepsvinkel, varslingssystemer for steiling   

Cockpit med digitale instrumenter   

Annen indikasjon fra luftfartøysystemer   

11.5.2  Avionikksystemer 1 1 

Grunnprinsipper for systemutforming og virkemåte for 

– automatisk flyging (ATA 22) 

– kommunikasjon (ATA 23) 

– navigasjonssystemer (ATA 34) 

  

11.6  Elektrisk kraft (ATA 24) 1 3 

Installasjon av og virkemåte for batterier   

Generering av likestrøm   

Generering av vekselstrøm   

Generering av nødstrøm   

Spenningsregulering   

Kraftfordeling   

Vekselrettere, transformatorer, likerettere   

Beskyttelse av kretser   

Ekstern kraftforsyning, bakkestrøm   

11.7  Utstyr og innredning (ATA 25)   

a) Krav til nødutstyr 

 Seter, sikkerhetsseler og sikkerhetsbelter 

2 2 
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NIVÅ 

A1 B1.1 

b) Kabinens utforming 

 Utstyrets utforming 

 Kabininnredning 

 Utstyr for kabinunderholdning 

 Innredning av pantry 

 Utstyr for håndtering og oppbevaring av last 

 Flytrapp 

1 1 

11.8  Brannvern (ATA 26) 1 3 

a) Brann- og røykdeteksjons- og varslingsanlegg 

 Brannslokkingsanlegg 

 Testing av anleggene 

  

b) Bærbart brannslokkingsapparat 1 1 

11.9  Styreinnretninger (ATA 27) 1 3 

Primære styreinnretninger: balanseror, høyderor, sideror, spoiler   

Trimkontroll   

Aktiv belastningsregulering   

Innretninger som skaper stor oppdrift   

Bakkespoiler, luftbremser   

Betjening av innretningene: manuell, hydraulisk, pneumatiske, elektrisk, elektronisk styring 

(fly-by-wire) 

  

Kunstig styrefornemmelse, giringsdemping, mach-trim, siderorbegrenser, rorlås   

Balansering og klargjøring   

System for vern mot/varsel om steiling   

11.10  Drivstoffsystemer (ATA 28) 1 3 

Systemutforming   

Drivstofftanker   

Tilførselssystemer   

Tømming, utlufting og drenering   

Kryssmating og overføring   

Visning og varsling   

Påfylling og avtanking av drivstoff   

Drivstoffsystemer med langsgående balanse   
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NIVÅ 

A1 B1.1 

11.11  Hydraulikk (ATA 29) 1 3 

Systemutforming   

Hydrauliske væsker   

Hydraulikktanker og -akkumulatorer   

Generering av trykk: elektrisk, mekanisk, pneumatisk   

Generering av nødtrykk   

Filtre   

Trykkregulering   

Kraftfordeling   

Visnings- og varslingssystemer   

Grensesnitt mot andre systemer   

11.12  Beskyttelse mot is og regn (ATA 30) 1 3 

Dannelse, klassifisering og påvisning av is   

Systemer til forebygging av isdannelse: elektriske, varmluftsbaserte og kjemiske   

Avisingssystemer: elektriske, varmluftsbaserte, pneumatiske og kjemiske   

Regnavstøtende midler   

Oppvarming av sonder og dren   

Viskeranlegg   

11.13  Understell (ATA 32) 2 3 

Konstruksjon, støtdemping   

Senke- og hevesystemer: normale og for nødssituasjoner   

Visning og varsling   

Hjul, bremser, antiblokkering og autobrems   

Dekk   

Styring   

Luft-til-bakke-føler   

11.14  Lys (ATA 33) 2 3 

Utvendig: navigasjonslys, antikollisjonslys, landingslys, takselys, islys   

Innvendig: i kabin, cockpit, lasterom   

Nødlys   
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NIVÅ 

A1 B1.1 

11.15  Oksygen (ATA 35) 1 3 

Systemutforming: cockpit, kabin   

Kilder, oppbevaring, påfyll og fordeling   

Regulering av tilførsel   

Visning og varsling   

11.16  Pneumatikk/vakuum (ATA 36) 1 3 

Systemutforming   

Kilder: motor/APU, kompressorer, tanker, tilførsel på bakken   

Trykkontroll   

Fordeling   

Visning og varsling   

Grensesnitt mot andre systemer   

11.17  Vann/avfall (ATA 38) 2 3 

Vannsystemets utforming, tilførsel, fordeling, service og drenering   

Toalettsystemets utforming, skylling og service   

Korrosjonsaspekter   

11.18  Vedlikeholdssystemer om bord (ATA 45) 1 2 

Sentrale vedlikeholdsdatamaskiner   

System for innlesing av data   

Elektronisk biblioteksystem   

Utskrift   

Strukturovervåking (overvåking av skadetoleranse)   

11.19  Integrert modulbasert avionikk (ATA42) 1 2 

Funksjoner som normalt kan integreres i modulene i integrert modulbasert avionikk (IMA), er 

bl.a. 

styring av avlufting, regulering av lufttrykk, luftventilasjon og luftregulering, regulering av 

ventilasjon for avionikk og i cockpit, temperaturregulering, lufttrafikkommunikasjon, 

kommunikasjonsruter for avionikk, styring av elektrisk belastning, overvåking av 

effektbrytere, innebygd testutstyr (BITE) på elektrisk anlegg, drivstoffstyring, 

bremsebetjening, styringsbetjening, senking og heving av understell, visning av dekktrykk, 

visning av oljetrykk, overvåking av bremsetemperatur osv. 

  

Kjernesystem, nettkomponenter   
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NIVÅ 

A1 B1.1 

11.20  Kabinsystemer (ATA44) 1 2 

Enheter og komponenter som gjør det mulig å underholde passasjerene og sørge for 

kommunikasjon innenfor luftfartøyet (datasystem for internkommunikasjon i kabinen) og 

mellom luftfartøyets kabin og bakkestasjonene (nettjeneste i kabinen). Omfatter overføring av 

stemme, data, musikk og video. 

  

Datasystemet for internkommunikasjon i kabinen er et grensesnitt mellom 

cockpit/kabinbesetning og kabinsystemene. Disse systemene støtter datautveksling mellom 

forskjellige tilknyttede utbyttbare linjeenheter og betjenes vanligvis via kabinbesetningens 

paneler. 

  

Nettjenesten i kabinen består vanligvis av en tjener med grensesnitt mot bl.a. følgende 

systemer: 

– Data/radiokommunikasjon, underholdningssystem om bord 

  

Nettjenesten i kabinen kan ha funksjoner som f.eks. 

– tilgang til rapporter før/ved avgang 

– tilgang til e-post/intranett/internett 

– passasjerdatabase 

  

Kjernesystem i kabinen   

Underholdningssystem om bord   

Eksternt kommunikasjonssystem   

Masselagringssystem for kabinen   

Overvåkingssystem for kabinen   

Diverse kabinsystemer   

11.21  Informasjonssystemer (ATA46) 1 2 

Enheter og komponenter som gir mulighet for lagring, ajourføring og gjenfinning av digitale 

data som tradisjonelt lagres på papir, mikrofilm eller mikrofiche. Omfatter enheter beregnet på 

lagring og gjenfinning av data, for eksempel masselager og styreenhet for elektronisk 

bibliotek. Omfatter ikke enheter eller komponenter som er installert for andre formål og deles 

med andre systemer, for eksempel skriver i cockpit eller skjermer til generell bruk. 

  

Typiske eksempler er lufttrafikk- og informasjonsstyringssystemer samt nettjenersystemer   

Generelt informasjonssystem for luftfartøyet   

Informasjonssystem for cockpit   

Informasjonssystem for vedlikehold   

Informasjonssystem for passasjerkabinen   

Diverse informasjonssystemer   
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MODUL 11B. AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR FLY MED STEMPELMOTOR 

Merknad 1: Denne modulen gjelder ikke for kategori B3. Relevante emner for kategori B3 er fastsatt i modul 11C. 

Merknad 2: Omfanget av denne modulen skal gjenspeile teknologien for fly som tilhører underkategori A2 og 

B1.2. 

 

NIVÅ 

A2 B1.2 

11.1  Flygeteori   

11.1.1  Aerodynamikk for fly og styreinnretninger 1 2 

Virkemåten for og virkningen av 

– krengekontroll: balanseror og spoilere 

– stigningskontroll: høyderor, stabilisatorer, variable innfallsvinkelstabilisatorer og 

kanardvinger 

– giringskontroll, siderorsbegrensere 

  

Styring ved hjelp av elevoner, kombinert høyde- og sideror (ruddervator)   

Innretninger som skaper stor oppdrift, spalteåpninger, forkantklaffer, flaps, flaperoner   

Innretninger som gir luftmotstand, spoilere, bakkespoilere, luftbremser   

Virkning av vingegjerder, sagtannede forkanter   

Grensesjiktkontroll ved hjelp av virvelgeneratorer, steileskjermer eller forkantinnretninger   

Virkemåten for og virkningen av trimror, balanse- og motbalanseror (i forkant), servoror, 

fjærror, massebalanse, styreflatens helning, aerodynamisk balansering 

  

11.1.2  Høyhastighetsflyging — Ikke relevant — — 

11.2  Skrogkonstruksjon — generelle begreper   

a) Luftdyktighetskrav til konstruksjonsstyrke 

 Strukturklassifikasjon, primær, sekundær og tertiær 

 Begrepene feilsikkerhet, sikker levetid, skadetoleranse 

 Sone- og stasjonsidentifikasjonssystemer 

 Belastning, tøyning, bøyning, kompresjon, brudd, vridning, spenning, ringstress, 

materialtretthet 

 Bestemmelser om drenering og ventilasjon 

 Bestemmelser om systeminstallasjon 

 Bestemmelser om vern mot lynnedslag 

 Jording av luftfartøyer 

2 2 

b) Konstruksjonsmetoder for: flykropp med skallkonstruksjon, utformere, langsgående 

lister, langdragere, skott, spant, doblere, stag, bindebjelker, bjelker, gulvstrukturer, 

forsterkning, bekledning, korrosjonsbeskyttelse, vinge, haleparti og motorfester 

 Teknikker for montering av konstruksjoner: nagling, bolting, liming 

 Metoder for beskyttelse av overflater, bl.a. kromatering, anodisering, maling 

 Rengjøring av overflater 

 Skrogets symmetri: justeringsmetoder og symmetrikontroller 

1 2 
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NIVÅ 

A2 B1.2 

11.3  Skrogkonstruksjon — fly   

11.3.1  Flykroppen (ATA 52/53/56) 1 2 

Konstruksjon og trykktetting   

Fester for vinger, stabilisator, pyloner og understell   

Seteinstallasjon   

Dører og nødutganger: konstruksjon og virkemåte   

Fester for vinduer og frontruter   

11.3.2  Vinger (ATA 57) 1 2 

Konstruksjon   

Oppbevaring av drivstoff   

Fester for understell, pyloner, rorflater og innretninger som skaper stor oppdrift/motstand   

11.3.3  Stabilisatorer (ATA 55) 1 2 

Konstruksjon   

Feste for rorflater   

11.3.4  Rorflater (ATA 55/57) 1 2 

Konstruksjon og feste   

Balansering – av masse og aerodynamisk   

11.3.5  Naceller/Pyloner (ATA 54) 1 2 

Naceller/pyloner: 

– Konstruksjon 

– Brannvegger 

– Motoroppheng 

  

11.4  Klimaanlegg og kabintrykksetting (ATA 21) 1 3 

Systemer for trykksetting og klimaanlegg   

Kabintrykkregulatorer, verne- og varslingsinnretninger   

Varmeanlegg   

11.5  Instrument- og avionikksystemer   

11.5.1  Instrumentsystemer (ATA 31) 1 2 

Pitot-statiske: høydemåler, hastighetsmåler, stigefartsmåler   

Gyroskopisk: kunstig horisont, stillingsindikator, retningsindikator, indikator for horisontal 

posisjon, sving- og krengingsviser, svingkoordinator 

  

Kompass: direkte avlesning, fjernavlesning   
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NIVÅ 

A2 B1.2 

Indikator for angrepsvinkel, varslingssystemer for steiling   

Cockpit med digitale instrumenter   

Annen indikasjon fra luftfartøysystemer   

11.5.2  Avionikksystemer 1 1 

Grunnprinsipper for systemutforming og virkemåte for 

– automatisk flyging (ATA 22) 

– kommunikasjon (ATA 23) 

– navigasjonssystemer (ATA 34) 

  

11.6  Elektrisk kraft (ATA 24) 1 3 

Installasjon av og virkemåte for batterier   

Generering av likestrøm   

Spenningsregulering   

Kraftfordeling   

Beskyttelse av kretser   

Vekselrettere, transformatorer   

11.7  Utstyr og innredning (ATA 25)   

a) Krav til nødutstyr 

 Seter, sikkerhetsseler og sikkerhetsbelter 

2 2 

b) Kabinens utforming 

 Utstyrets utforming 

 Kabininnredning 

 Utstyr for kabinunderholdning 

 Innredning av pantry 

 Utstyr for håndtering og oppbevaring av last 

 Flytrapp 

1 1 

11.8  Brannvern (ATA 26)   

a) Brann- og røykdeteksjons- og varslingsanlegg 

 Brannslokkingsanlegg 

 Testing av anleggene 

1 3 

b) Bærbart brannslokkingsapparat 1 3 

11.9  Styreinnretninger (ATA 27) 1 3 

Primære styreinnretninger: balanseror, høyderor, sideror   

Trimror   

Innretninger som skaper stor oppdrift   
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NIVÅ 

A2 B1.2 

Betjening: manuell   

Rorlås   

Balansering og klargjøring   

System for varsel om steiling   

11.10  Drivstoffsystemer (ATA 28) 1 3 

Systemutforming   

Drivstofftanker   

Tilførselssystemer   

Kryssmating og overføring   

Visning og varsling   

Påfylling og avtanking av drivstoff   

11.11  Hydraulikk (ATA 29) 1 3 

Systemutforming   

Hydrauliske væsker   

Hydraulikktanker og -akkumulatorer   

Generering av trykk: elektrisk, mekanisk   

Filtre   

Trykkregulering   

Kraftfordeling   

Visnings- og varslingssystemer   

11.12  Beskyttelse mot is og regn (ATA 30) 1 3 

Dannelse, klassifisering og påvisning av is   

Avisingssystemer: elektriske, varmluftsbaserte, pneumatiske og kjemiske   

Oppvarming av sonder og dren   

Viskeranlegg   

11.13  Understell (ATA 32) 2 3 

Konstruksjon, støtdemping   

Senke- og hevesystemer: normale og for nødssituasjoner   

Visning og varsling   

Hjul, bremser, antiblokkering og autobrems   
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NIVÅ 

A2 B1.2 

Dekk   

Styring   

Luft-til-bakke-føler   

11.14  Lys (ATA 33) 2 3 

Utvendig: navigasjonslys, antikollisjonslys, landingslys, takselys, islys   

Innvendig: i kabin, cockpit, lasterom   

Nødlys   

11.15  Oksygen (ATA 35) 1 3 

Systemutforming: cockpit, kabin   

Kilder, oppbevaring, påfyll og fordeling   

Regulering av tilførsel   

Visning og varsling   

11.16  Pneumatikk/vakuum (ATA 36) 1 3 

Systemutforming   

Kilder: motor/APU, kompressorer, tanker, tilførsel på bakken   

Trykkontroll   

Fordeling   

Visning og varsling   

Grensesnitt mot andre systemer   

11.17  Vann/avfall (ATA 38) 2 3 

Vannsystemets utforming, tilførsel, fordeling, service og drenering   

Toalettsystemets utforming, skylling og service   

Korrosjonsaspekter   

MODUL 11C. AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR FLY MED STEMPELMOTOR 

Merknad: Omfanget av denne modulen skal gjenspeile teknologien for fly som tilhører kategori B3. 

 

NIVÅ 

B3 

11.1  Flygeteori  

Aerodynamikk for fly og styreinnretninger 1 

Virkemåten for og virkningen av 

– krengekontroll: balanseror 

– stigningskontroll: høyderor, stabilisatorer, variable innfallsvinkelstabilisatorer og kanardvinger 

– giringskontroll, siderorsbegrensere 
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NIVÅ 

B3 

Styring ved hjelp av elevoner, kombinert høyde- og sideror (ruddervatorer)  

Innretninger som skaper stor oppdrift, spalteåpninger, forkantklaffer, flaps, flaperoner  

Innretninger som gir luftmotstand, bakkespoilere, luftbremser  

Virkninger av vingegjerder, sagtannede forkanter  

Grensesjiktkontroll ved hjelp av virvelgeneratorer, steileskjermer eller forkantinnretninger  

Virkemåten for og virkningen av trimror, balanse- og motbalanseror (i forkant), servoror, fjærror, 

massebalanse, rorflatens helning, aerodynamiske balansepaneler 

 

11.2  Skrogkonstruksjon — generelle begreper  

a) Luftdyktighetskrav til konstruksjonsstyrke 

 Strukturklassifikasjon, primær, sekundær og tertiær 

 Begrepene feilsikkerhet, sikker levetid, skadetoleranse 

 Sone- og stasjonsidentifikasjonssystemer 

 Belastning, tøyning, bøyning, kompresjon, brudd, vridning, spenning, ringstress, materialtretthet 

 Bestemmelser om drenering og ventilasjon 

 Bestemmelser om systeminstallasjon 

 Bestemmelser om vern mot lynnedslag 

 Jording av luftfartøyer 

2 

b) Konstruksjonsmetoder for: flykropp med skallkonstruksjon, utformere, langsgående lister, 

langdragere, skott, spant, doblere, stag, bindebjelker, bjelker, gulvstrukturer, forsterkning, 

bekledning, korrosjonsbeskyttelse, vinge, haleparti og motorfester 

 Teknikker for montering av konstruksjoner: nagling, bolting, liming 

 Metoder for beskyttelse av overflater, bl.a. kromatering, anodisering, maling 

 Rengjøring av overflater 

 Skrogets symmetri: justeringsmetoder og symmetrikontroller 

2 

11.3  Skrogkonstruksjon — fly  

11.3.1  Flykroppen (ATA 52/53/56) 1 

Konstruksjon og trykktetning  

Fester for vinger, stabilisator, pyloner og understell  

Seteinstallasjon  

Dører og nødutganger: konstruksjon og virkemåte  

Fester for vinduer og frontruter  
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NIVÅ 

B3 

11.3.2  Vinger (ATA 57) 1 

Konstruksjon  

Oppbevaring av drivstoff  

Fester for understell, pyloner, rorflater og innretninger som skaper stor oppdrift/motstand  

11.3.3  Stabilisatorer (ATA 55) 1 

Konstruksjon  

Feste for rorflater  

11.3.4  Rorflater (ATA 55/57) 1 

Konstruksjon og feste  

Balansering – av masse og aerodynamisk  

11.3.5  Naceller/Pyloner (ATA 54)  

Naceller/pyloner: 

– Konstruksjon 

– Brannvegger 

– Motoroppheng 

1 

11.4  Klimaanlegg (ATA 21)  

Varme- og ventilasjonsanlegg 1 

11.5  Instrument- og avionikksystemer  

11.5.1  Instrumentsystemer (ATA 31) 1 

Pitot-statisk: høydemåler, hastighetsmåler, stigefartsmåler  

Gyroskopisk: kunstig horisont, stillingsindikator, retningsindikator, indikator for horisontal posisjon, 

sving- og krengingsviser, svingkoordinator 

 

Kompass: direkte avlesning, fjernavlesning  

Indikator for angrepsvinkel, varslingssystemer for steiling  

Cockpit med digitale instrumenter  

Annen indikasjon fra luftfartøysystemer  

11.5.2  Avionikksystemer 1 

Grunnprinsipper for systemutforming og virkemåte for 

– automatisk flyging (ATA 22) 

– kommunikasjon (ATA 23) 

– navigasjonssystemer (ATA 34) 

 

11.6  Elektrisk kraft (ATA 24) 2 

Installasjon av og virkemåte for batterier  

Generering av likestrøm  



Nr. 26/644 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

 

NIVÅ 

B3 

Spenningsregulering  

Kraftfordeling  

Beskyttelse av kretser  

Vekselrettere, transformatorer  

11.7  Utstyr og innredning (ATA 25) 2 

Krav til nødutstyr  

Seter, sikkerhetsseler og sikkerhetsbelter  

11.8  Brannvern (ATA 26) 2 

Bærbart brannslokkingsapparat  

11.9  Styreinnretninger (ATA 27) 3 

Primære styreinnretninger: balanseror, høyderor, sideror  

Trimror  

Innretninger som skaper stor oppdrift  

Betjening: manuell  

Rorlås  

Balansering og klargjøring  

System for varsel om steiling  

11.10  Drivstoffsystemer (ATA 28) 2 

Systemutforming  

Drivstofftanker  

Tilførselssystemer  

Kryssmating og overføring  

Visning og varsling  

Påfylling og avtanking av drivstoff  

11.11  Hydraulikk (ATA 29) 2 

Systemutforming  

Hydrauliske væsker  

Hydraulikktanker og -akkumulatorer  

Generering av trykk: elektrisk, mekanisk  

Filtre  

Trykkregulering  
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NIVÅ 

B3 

Kraftfordeling  

Visnings- og varslingssystemer  

11.12  Beskyttelse mot is og regn (ATA 30) 1 

Dannelse, klassifisering og påvisning av is  

Avisingssystemer: elektriske, varmluftsbaserte, pneumatiske og kjemiske  

Oppvarming av sonder og dren  

Viskeranlegg  

11.13  Understell (ATA 32) 2 

Konstruksjon, støtdemping  

Senke- og hevesystemer: normale og for nødssituasjoner  

Visning og varsling  

Hjul, bremser, antiblokkering og autobrems  

Dekk  

Styring  

11.14  Lysanlegg (ATA 33) 2 

Utvendig: navigasjonslys, antikollisjonslys, landingslys, takselys, islys  

Innvendig: i kabin, cockpit, lasterom  

Nødlys  

11.15  Oksygen (ATA 35) 2 

Systemutforming: cockpit, kabin  

Kilder, oppbevaring, påfyll og fordeling  

Regulering av tilførsel  

Visning og varsling  

11.16  Pneumatikk/vakuum (ATA 36) 2 

Systemutforming:  

Kilder: motor/APU, kompressorer, tanker, tilførsel på bakken  

Trykk- og vakuumpumper  

Trykkontroll  

Fordeling  

Visning og varsling  

Grensesnitt mot andre systemer  
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MODUL 12. AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG ANLEGG FOR HELIKOPTRE 

 

NIVÅ 

A3 

A4 

B1.3 

B1.4 

12.1  Flygeteori — aerodynamikk for rotorluftfartøyer 1 2 

Terminologi   

Virkninger av gyroskopisk presesjon   

Motmoment og retningskontroll   

Asymmetrisk oppdrift, bladtippsteiling   

Translasjonstendens og korrigering av denne   

Coriolis-effekt og kompensering   

Virvelringtilstand, gjennomsynking med motorkraft, for mye stigning   

Autorotasjon   

Bakkeeffekt   

12.2  Styringssystemer 2 3 

Syklisk kontroll   

Kollektiv kontroll   

Styreplate   

Giringskontroll: antidreiningskontroll, halerotor, avtappingsluft   

Hovedrotorhode: konstruksjon og virkemåte   

Bladdempere: funksjon og konstruksjon   

Rotorblader: konstruksjon og feste for hoved- og halerotor   

Trimkontroll, faste og justerbare stabilisatorer   

Betjening: manuell, hydraulisk, elektrisk, elektronisk styring (fly-by-wire)   

Kunstig styrefornemmelse   

Balansering og klargjøring   

12.3  Bladsporing og vibrasjonsanalyse 1 3 

Rotorinnstilling   

Sporing av hoved- og halerotor   

Statisk og dynamisk balansering   

Vibrasjonstyper, metoder for vibrasjonsreduksjon   

Bakkeresonans   

12.4  Kraftoverføring 1 3 

Girkasser, hoved- og halerotor   
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NIVÅ 

A3 

A4 

B1.3 

B1.4 

Kløtsjer, frihjul og rotorbrems   

Drivaksler for halerotor, fleksible koplinger, lagre, vibrasjonsdempere og lagerfester   

12.5  Skrogkonstruksjon   

a) Luftdyktighetskrav til konstruksjonsstyrke 

 Strukturklassifikasjon, primær, sekundær og tertiær 

 Begrepene feilsikkerhet, sikker levetid, skadetoleranse 

 Sone- og stasjonsidentifikasjonssystemer 

 Belastning, tøyning, bøyning, kompresjon, brudd, vridning, spenning, ringstress, 

materialtretthet 

 Bestemmelser om drenering og ventilasjon 

 Bestemmelser om systeminstallasjon 

 Bestemmelser om vern mot lynnedslag 

2 2 

b) Konstruksjonsmetoder for: flykropp med skallkonstruksjon, utformere, sviller, 

langdragere, skott, spant, doblere, stag, bindebjelker, bjelker, gulvstrukturer, 

forsterkning, bekledning og korrosjonsbeskyttelse 

 Fester for pyloner, stabilisatorer og understell 

 Seteinstallasjon 

 Dører: konstruksjon, mekanismer, virkemåte og sikkerhetsinnretninger 

 Konstruksjon av vinduer og frontruter 

 Oppbevaring av drivstoff 

 Brannvegger 

 Motoroppheng 

 Teknikker for montering av konstruksjoner: nagling, bolting, liming 

 Metoder for beskyttelse av overflater, bl.a. kromatering, anodisering, maling 

 Rengjøring av overflater 

 Skrogets symmetri: justeringsmetoder og symmetrikontroller 

1 2 

12.6  Klimaanlegg (ATA 21)   

12.6.1  Lufttilførsel 1 2 

Kilder til lufttilførsel, herunder tapping fra motor og servicevogn   

12.6.2  Klimaanlegg 1 3 

Klimaanlegg   

Fordelingssystemer   

Systemer for regulering av luftstrøm og temperatur   

Verne- og varslingsinnretninger   
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NIVÅ 

A3 

A4 

B1.3 

B1.4 

12.7  Instrument- og avionikksystemer   

12.7.1  Instrumentsystemer (ATA 31) 1 2 

Pitot-statisk: høydemåler, hastighetsmåler, stigefartsmåler   

Gyroskopisk: kunstig horisont, stillingsindikator, retningsindikator, indikator for 

horisontal posisjon, sving- og krengingsviser, svingkoordinator 

  

Kompass: direkte avlesning, fjernavlesning   

Systemer for vibrasjonsindikasjon — HUMS   

Cockpit med digitale instrumenter   

Annen indikasjon fra luftfartøysystemer   

12.7.2  Avionikksystemer 1 1 

Grunnprinsippene for systemutforming og virkemåte for 

automatisk flyging (ATA 22) 

kommunikasjon (ATA 23) 

navigasjonssystemer (ATA 34) 

  

12.8  Elektrisk kraft (ATA 24) 1 3 

Installasjon av og virkemåte for batterier   

Generering av likestrøm, generering av vekselstrøm   

Generering av nødstrøm   

Spenningsregulering, beskyttelse av kretser   

Kraftfordeling   

Vekselrettere, transformatorer, likerettere   

Ekstern kraftforsyning, bakkestrøm   

12.9  Utstyr og innredning (ATA 25)   

a) Krav til nødutstyr 

 Seter, sikkerhetsseler og sikkerhetsbelter 

 Løftesystemer 

2 2 

b) Flytesystemer for nødssituasjoner 

 Kabinutforming, sikring av last 

 Utstyrets utforming 

 Kabininnredning 

1 1 
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NIVÅ 

A3 

A4 

B1.3 

B1.4 

12.10  Brannvern (ATA 26) 1 3 

Brann- og røykdeteksjons- og varslingsanlegg   

Brannslokkingsanlegg   

Testing av anleggene.   

12.11 Drivstoffsystemer(ATA 28) 1 3 

Systemutforming   

Drivstofftanker   

Tilførselssystemer   

Tømming, utlufting og drenering   

Kryssmating og overføring   

Visning og varsling   

Påfylling og avtanking av drivstoff   

12.12  Hydraulikk (ATA 29) 1 3 

Systemutforming   

Hydrauliske væsker   

Hydraulikktanker og -akkumulatorer   

Generering av trykk: elektrisk, mekanisk, pneumatisk   

Generering av nødtrykk   

Filtre   

Trykkregulering   

Kraftfordeling   

Visnings- og varslingssystemer   

Grensesnitt mot andre systemer   

12.13  Beskyttelse mot is og regn (ATA 30) 1 3 

Dannelse, klassifisering og påvisning av is   

Systemer for forebygging av isdannelse og for avising: elektriske, varmluftbaserte og 

kjemiske 

  

Regnavvisende midler og fjerning av regnvann   

Oppvarming av sonder og dren   

Viskeranlegg   
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NIVÅ 

A3 

A4 

B1.3 

B1.4 

12.14  Understell (ATA 32) 2 3 

Konstruksjon, støtdemping   

Senke- og hevesystemer: normale og for nødssituasjoner   

Visning og varsling   

Hjul, dekk, bremser   

Styring   

Luft-til-bakke-føler   

Meier, flottører   

12.15  Lys (ATA 33) 2 3 

Utvendig: navigasjonslys, landingslys, takselys, islys   

Innvendig: i kabin, cockpit, lasterom   

Nødlys   

12.16  Pneumatikk/vakuum (ATA 36) 1 3 

Systemutforming   

Kilder: motor/APU, kompressorer, tanker, tilførsel på bakken   

Trykkontroll   

Fordeling   

Visning og varsling   

Grensesnitt mot andre systemer   

12.17  Integrert modulbasert avionikk (ATA42) 1 2 

Funksjoner som normalt kan integreres i modulene i integrert modulbasert avionikk 

(IMA), er bl.a. 

styring av avlufting, regulering av lufttrykk, luftventilasjon og luftregulering, regulering 

av ventilasjon for avionikk og i cockpit, temperaturregulering, lufttrafikkommunikasjon, 

kommunikasjonsruter for avionikk, styring av elektrisk belastning, overvåking av 

effektbrytere, innebygd testutstyr (BITE) på elektrisk anlegg, drivstoffstyring, 

bremsebetjening, styringsbetjening, senking og heving av understell, visning av 

dekktrykk, visning av oljetrykk, overvåking av bremsetemperatur osv. 

  

Kjernesystem   

Nettkomponenter   

12.18  Vedlikeholdssystemer om bord (ATA45) 1 2 

Sentrale vedlikeholdsdatamaskiner   

System for innlesing av data   
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NIVÅ 

A3 

A4 

B1.3 

B1.4 

Elektronisk biblioteksystem   

Utskrift   

Strukturovervåking (overvåking av skadetoleranse)   

12.19  Informasjonssystemer (ATA46) 1 2 

Enheter og komponenter som gir mulighet for lagring, ajourføring og gjenfinning av 

digitale data som tradisjonelt lagres på papir, mikrofilm eller mikrofiche. Omfatter enheter 

beregnet på lagring og gjenfinning av data, for eksempel masselager og styreenhet for 

elektronisk bibliotek. Omfatter ikke enheter eller komponenter som er installert for andre 

formål og deles med andre systemer, for eksempel skriver i cockpit eller skjermer til 

generell bruk. 

  

Typiske eksempler er lufttrafikkstyringssystemer og nettjenersystemer.   

Generelt informasjonssystem for luftfartøyet   

Informasjonssystem for cockpit   

Informasjonssystem for vedlikehold   

Informasjonssystem for passasjerkabinen   

Diverse informasjonssystemer   

MODUL 13. AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR LUFTFARTØYER 

 

NIVÅ 

B2 

13.1  Flygeteori  

a)  Aerodynamikk for fly og styreinnretninger 1 

 Virkemåten for og virkningen av 

– krengekontroll: balanseror og spoilere 

– stigningskontroll: høyderor, stabilisatorer, variable innfallsvinkelstabilisatorer og 

kanardvinger 

– giringskontroll, siderorsbegrensere 

 

 Styring ved hjelp av elevoner, kombinert høyde- og sideror (ruddervatorer)  

 Innretninger som skaper stor oppdrift: spalteåpninger, forkantklaffer, flaps  

 Innretninger som gir luftmotstand: spoilere, bakkespoilere, luftbremser  

 Virkemåten for og virkningen av trimror, servoror, rorflatens helning  

b) Høyhastighetsflyging 1 

 Lydens hastighet, flyging i subsonisk, transonisk og supersonisk hastighet  

 Mach-tall, kritisk mach-tall  

c) Aerodynamikk for rotorluftfartøyer 1 

 Terminologi  
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NIVÅ 

B2 

 Virkemåten for og virkningen av syklisk og kollektiv kontroll og antidreiningskontroll  

13.2  Konstruksjoner — generelle begreper  

a) Grunnprinsipper for konstruksjonssystemer 1 

b) Sone- og stasjonsidentifikasjonssystemer 

 Elektrisk jording 

 Vern mot lynnedslag 

2 

13.3  Automatisk flyging (ATA 22) 3 

Grunnprinsipper for automatiske styringssystemer, herunder funksjonsprinsipper og relevant 

terminologi 

 

Behandling av styringssignaler  

Funksjonsmåter: kanaler for rulling, stigning og giring  

Giringsdemping  

Stabilitetsøkningssystem i helikoptre  

Automatisk trimkontroll  

Grensesnitt for hjelpemidler til navigering med autopilot  

Systemer for automatisk fartsstyring  

Automatiske landingssystemer: prinsipper og kategorier, funksjonsmåter, innflyging, glidebane, 

landing, landingsavbrudd, systemovervåking og feilforhold 

 

13.4  Kommunikasjon/navigasjon (ATA 23/34) 3 

Grunnprinsipper for spredning av radiobølger, antenner, overføringslinjer, kommunikasjon, mottaker 

og sender 

 

Funksjonsprinsipper for følgende systemer: 

– VHF-kommunikasjon 

– HF-kommunikasjon 

– Lyd 

– Nødpeilesendere 

– Taleregistrator i cockpit 

– Retningsbestemmende radiofyr (Very High Frequency omnidirectional range, VOR) 

– Radiokompass (Automatic Direction Finding, ADF) 

– Instrumentlandingssystem (Instrument Landing System, ILS) 

– Mikrobølgelandingssystem (Microwave Landing System, MLS) 

– Flygeanvisere, avstandsmålingsutstyr (Distance Measuring Equipment, DME), 

– Navigasjon ved meget lav frekvens og hyperbelnavigasjon (VLF/Omega) 

– Doppler-navigasjon 

– Områdenavigasjon, RNAV-systemer 

– Flygestyringssystemer (FMS) 

– Globalt posisjoneringssystem (GPS), Globale navigasjonssatellittsystemer (GNSS) 

– Treghetsnavigasjonssystem 

– Transponder for flygekontroll, sekundær overvåkingsradar 

– Antikollisjonssystem (TCAS) 

– Værradar 

– Radiohøydemåler 

– ARINC-kommunikasjon og -rapportering 
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NIVÅ 

B2 

13.5.  Elektrisk kraft (ATA 24) 3 

Installasjon av og virkemåte for batterier  

Generering av likestrøm  

Generering av vekselstrøm  

Generering av nødstrøm  

Spenningsregulering  

Kraftfordeling  

Vekselrettere, transformatorer, likerettere  

Beskyttelse av kretser  

Ekstern kraftforsyning, bakkestrøm  

13.6  Utstyr og innredning (ATA 25) 3 

Krav til elektronisk nødutstyr  

Utstyr for kabinunderholdning  

13.7  Styreinnretninger (ATA 27)  

a) Primære styreinnretninger: balanseror, høyderor, sideror, spoiler 

 Trimkontroll 

 Aktiv belastningsregulering 

 Innretninger som skaper stor oppdrift 

 Bakkespoiler, luftbremser 

 Betjening: manuell, hydraulisk, pneumatisk 

 Kunstig styrefornemmelse, giringsdemping, mach-trim, siderorbegrenser, rorlås 

 System for vern mot steiling 

2 

b)  Betjening: elektrisk, elektronisk styring (fly-by-wire). 3 

13.8  Instrumenter (ATA 31) 3 

Klassifisering  

Atmosfære  

Terminologi  

Innretninger og systemer for trykkmåling  

Pitot-statiske systemer  

Høydemålere  

Stigefartsmålere  
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NIVÅ 

B2 

Fartsmålere  

Mach-målere  

Systemer for høyderapportering/-varsling  

Datamaskiner for aerodynamiske data  

Pneumatiske systemer for instrumentene  

Målere for direkte avlesing av trykk og temperatur  

Systemer for visning av temperatur  

Systemer for visning av drivstoffbeholdning  

Gyroskopiske prinsipper  

Kunstige horisonter  

Krengingsindikatorer  

Retningsgyroer  

Systemer for terrengvarsling  

Kompassystemer  

Ferdsskriversystemer  

Elektroniske flygeinstrumentsystemer  

Instrumentvarslingsanlegg, herunder hovedvarslingsanlegg og sentralt plasserte varslingspaneler  

Systemer for varsling av steiling og for angivelse av angrepsvinkel  

Vibrasjonsmåling og indikasjon  

Cockpit med digitale instrumenter  

13.9  Lys (ATA 33) 3 

Utvendig: navigasjonslys, landingslys, takselys, islys  

Innvendig: i kabin, cockpit, lasterom  

Nødlys  

13.10  Vedlikeholdssystemer om bord (ATA 45) 3 

Sentrale vedlikeholdsdatamaskiner  

System for innlesing av data  

Elektronisk biblioteksystem  

Utskrift  

Strukturovervåking (overvåking av skadetoleranse)  
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NIVÅ 

B2 

13.11  Klimaanlegg og kabintrykksetting (ATA21)  

13.11.1.  Lufttilførsel 2 

Kilder til lufttilførsel, herunder tapping fra motor, hjelpeaggregat (APU) og servicevogn  

13.11.2.  Klimaanlegg  

Klimaanlegg 2 

Luftsirkulasjonsanlegg og luftfuktere 3 

Fordelingssystemer 1 

System for regulering av luftstrøm, lufttemperatur og luftfuktighet 3 

13.11.3.  Trykksetting 3 

Trykksettingssystemer  

Regulering og visning, herunder regulerings-- og sikkerhetsventiler  

Kabintrykkregulator  

13.11.4.  Sikkerhets- og varslingsinnretninger 3 

Verne- og varslingsinnretninger  

13.12  Brannvern (ATA 26)  

a) Brann- og røykdeteksjons- og varslingsanlegg 

 Brannslokkingsanlegg 

 Testing av anleggene 

3 

b) Bærbart brannslokkingsapparat 1 

13.13 Drivstoffsystemer (ATA 28)  

Systemutforming 1 

Drivstofftanker 1 

Tilførselssystemer 1 

Tømming, utlufting og drenering 1 

Kryssmating og overføring 2 

Visning og varsling 3 

Påfylling og avtanking av drivstoff 2 

Drivstoffanlegg med langsgående balanse 3 

13.14  Hydraulikk (ATA 29)  

Systemutforming 1 
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NIVÅ 

B2 

Hydrauliske væsker 1 

Hydraulikktanker og -akkumulatorer 1 

Generering av trykk: elektrisk, mekanisk, pneumatisk 3 

Generering av nødtrykk 3 

Filtre 1 

Trykkontroll 3 

Kraftfordeling 1 

Visnings- og varslingssystemer 3 

Grensesnitt mot andre systemer 3 

13.15  Beskyttelse mot is og regn (ATA 30)  

Dannelse, klassifisering og påvisning av is 2 

Systemer til forebygging av isdannelse: elektriske, varmluftsbaserte og kjemiske 2 

Avisingsanlegg: elektriske, varmluftsbaserte, pneumatiske og kjemiske 3 

Regnavstøtende midler 1 

Oppvarming av sonder og dren 3 

Viskeranlegg 1 

13.16  Understell (ATA 32)  

Konstruksjon, støtdemping 1 

Senke- og hevesystemer: normale og for nødssituasjoner 3 

Visning og varsling 3 

Hjul, bremser, antiblokkering og autobrems 3 

Dekk 1 

Styring 3 

Luft-til-bakke-føler 3 

13.17  Oksygen (ATA 35)  

Systemutforming: cockpit, kabin 3 

Kilder, oppbevaring, påfyll og fordeling 3 

Regulering av tilførsel 3 

Visning og varsling 3 
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NIVÅ 

B2 

13.18  Pneumatikk/vakuum (ATA 36)  

Systemutforming 2 

Kilder: motor/APU, kompressorer, tanker, tilførsel på bakken 2 

Trykkontroll 3 

Fordeling 1 

Visning og varsling 3 

Grensesnitt mot andre systemer 3 

13.19  Vann/avfall (ATA 38) 2 

Vannsystemets utforming, tilførsel, fordeling, service og drenering  

Toalettsystemets utforming, skylling og service  

13.20  Integrert modulbasert avionikk (ATA42) 3 

Funksjoner som normalt kan integreres i modulene i integrert modulbasert avionikk (IMA), er bl.a. 

styring av avlufting, regulering av lufttrykk, luftventilasjon og luftregulering, regulering av ventilasjon 

for avionikk og i cockpit, temperaturregulering, lufttrafikkommunikasjon, kommunikasjonsruter for 

avionikk, styring av elektrisk belastning, overvåking av effektbrytere, innebygd testutstyr (BITE) på 

elektrisk anlegg, drivstoffstyring, bremsebetjening, styringsbetjening, senking og heving av understell, 

visning av dekktrykk, visning av oljetrykk, overvåking av bremsetemperatur osv. 

 

Kjernesystem  

Nettkomponenter  

13.21  Kabinsystemer (ATA44) 3 

Enheter og komponenter for å underholde passasjerene og sørge for kommunikasjon innenfor 

luftfartøyet (datasystem for internkommunikasjon i kabinen) og mellom luftfartøyets kabin og 

bakkestasjoner (nettjeneste i kabinen). Omfatter overføring av stemme, data, musikk og video. 

 

Datasystemet for internkommunikasjon i kabinen er grensesnitt mellom cockpit/kabinbesetning og 

kabinsystemer. Disse systemene støtter datautveksling mellom forskjellige tilknyttede utbyttbare 

linjeenheter og betjenes vanligvis via kabinbesetningens paneler. 

 

Nettjenesten i kabinen består vanligvis av en tjener med grensesnitt mot bl.a. følgende systemer: 

Data/radiokommunikasjon, underholdningssystem om bord 

 

Nettjenesten i kabinen kan ha funksjoner som f.eks. 

– tilgang til rapporter før/ved avgang 

– tilgang til e-post/intranett/internett 

– passasjerdatabase 

 

Kjernesystem i kabinen  

Underholdningssystem om bord  

Eksternt kommunikasjonssystem  
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NIVÅ 

B2 

Masselagringssystem for kabinen  

Overvåkingssystem for kabinen  

Diverse kabinsystemer  

13.22  Informasjonssystemer (ATA46) 3 

Enheter og komponenter som gir mulighet for lagring, ajourføring og gjenfinning av digitale data, som 

tradisjonelt lagres på papir, mikrofilm eller mikrofiche. Omfatter enheter beregnet på lagring og 

gjenfinning av data, for eksempel masselager og styreenhet for elektronisk bibliotek. Omfatter ikke 

enheter eller komponenter som er installert for andre formål og deles med andre systemer, for 

eksempel skriver i cockpit eller skjermer til generell bruk. 

 

Typiske eksempler er lufttrafikkstyringssystemer og nettjenersystemer  

Generelt informasjonssystem for luftfartøyet  

Informasjonssystem for cockpit  

Informasjonssystem for vedlikehold  

Informasjonssystem for passasjerkabinen  

Diverse informasjonssystemer  

MODUL 14. FRAMDRIFT 

 NIVÅ 

B2 

14.1  Turbinmotorer  

a) Konstruksjonsmessig utforming av og virkemåte for turbojet--, turbovifte-, turboaksel- og 

turbopropmotor 

1 

b) Systemer for elektronisk motorregulering og drivstoffmåling (FADEC) 2 

14.2  Systemer for motorindikasjon 2 

Systemer for eksostemperatur/temperatur i turbinens mellomtrinn  

Motorturtall  

Indikasjon på motorens skyvekraft: motortrykkforhold, motorturbinens utløpstrykk eller trykket i 

utstrømningsrøret 

 

Oljetrykk og -temperatur  

Drivstofftrykk, -temperatur og -flyt  

Manifoldtrykk  

Motorens dreiemoment  

Propellhastighet  

14.3  Start- og tenningssystemer 2 

Virkemåte for motorens startsystem og komponenter  
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 NIVÅ 

B2 

Tenningssystem og komponenter  

Sikkerhetskrav til vedlikehold.  

MODUL 15. GASSTURBINMOTOR 

 

NIVÅ 

A B1 

15.1  Grunnprinsipper 1 2 

Potensiell energi, kinetisk energi, Newtons bevegelseslover, Brayton-syklus   

Forholdet mellom kraft, arbeid, effekt, energi, hastighet og akselerasjon   

Konstruksjonsmessig utforming av og virkemåte for turbojet-, turbovifte-, turboaksel- og 

turbopropmotor 

  

15.2  Motorytelse — 2 

Brutto skyvekraft, netto skyvekraft, skyvekraft ved strupet strømning, skyvekraftfordeling, 

resultantskyvekraft, skyvekrafteffekt, ekvivalent akseleffekt, spesifikt drivstofforbruk 

  

Motorens virkningsgrad   

Omløps- og motortrykkforhold   

Gasstrømmens trykk, temperatur og hastighet   

Motorytelser, statisk skyvekraft, virkningen av fart, høyde og varmt klima, konstant ytelse, 

begrensninger 

  

15.3  Innsuging 2 2 

Kompressorens innsugingskanaler   

Virkninger av forskjellige innsugingskonfigurasjoner   

Beskyttelse mot is   

15.4  Kompressorer 1 2 

Aksial- og sentrifugaltype   

Konstruksjonsmessige egenskaper, virkemåte og anvendelsesområder   

Balansering av vifter   

Virkemåte:   

Årsaker til og virkninger av struping og tilbakestrømning i kompressoren   

Metoder for luftmengderegulering: tappeventiler, variable innløpsledeskovler, variable 

statorblader, roterende statorblader 

  

Kompresjonsforhold   

15.5  Forbrenningsdel 1 2 

Konstruksjonsmessige egenskaper og virkemåte   



Nr. 26/660 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

 

NIVÅ 

A B1 

15.6  Turbindel 2 2 

Virkemåte og egenskaper for forskjellige typer turbinblader   

Feste av blad til skive   

Dyser   

Årsaker til og virkninger av turbinbladbelastning og -krymping   

15.7  Eksos 1 2 

Konstruksjonsmessige egenskaper og virkemåte   

Konvergente, divergente og regulerbare dyser   

Reduksjon av motorstøy   

Innretninger for reversering av skyvekraft   

15.8  Lagre og pakninger — 2 

Konstruksjonsmessige egenskaper og virkemåte   

15.9  Smøremidler og drivstoff 1 2 

Egenskaper og spesifikasjoner   

Drivstofftilsetninger   

Sikkerhetstiltak   

15.10  Smøresystemer 1 2 

Systemenes virkemåte/utforming og komponenter   

15.11  Drivstoffsystemer 1 2 

Virkemåten for systemer for motorregulering og drivstoffmåling, herunder elektronisk 

motorregulering (FADEC) 

  

Systemutforming og komponenter   

15.12  Luftsystemer 1 2 

Virkemåte for systemer for fordeling av motorluft og forebygging av isdannelse, herunder 

innvendig kjøling, tetning og ekstern lufttilførsel 

  

15.13  Start- og tenningssystemer 1 2 

Virkemåte for motorens startsystemer og komponenter   

Tenningssystem og komponenter   

Sikkerhetskrav til vedlikehold   

15.14  Systemer for motorindikasjon 1 2 

Eksostemperatur/temperatur i turbinens mellomtrinn   
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NIVÅ 

A B1 

Indikasjon på motorens skyvekraft: motortrykkforhold, motorturbinens utløpstrykk eller  

trykket i utstrømningsrøret 

  

Oljetrykk og -temperatur   

Drivstofftrykk og -flyt   

Motorturtall   

Vibrasjonsmåling og indikasjon   

Dreiemoment   

Effekt   

15.15  Systemer for effektøkning — 1 

Virkemåte og bruksområder   

Innsprøyting av vann, vannmetanol   

Etterbrennersystemer   

15.16  Turbopropmotorer 1 2 

Koplede/frie gassturbiner og girkoplede turbiner   

Reduksjonsgir   

Integrert motor- og propellregulator   

Sikkerhetsinnretninger ved overturtall   

15.17  Turboakselmotorer 1 2 

Innretninger, drivsystemer, reduksjonsgir, koplinger, reguleringssystemer   

15.18  Hjelpeaggregater (APU-er) 1 2 

Formål, virkemåte, beskyttelsessystemer   

15.19  Installasjon av motor 1 2 

Konfigurasjon av brannvegger, motordeksler, støydempende paneler, motoroppheng, 

vibrasjonsdempende oppheng, slanger, rør, mateledninger, koplinger, ledningsbunter, 

reguleringskabler og -stag, løftepunkter og dren 

  

15.20  Brannvernsystemer 1 2 

Drift av deteksjons- og slokkingsanlegg   

15.21  Motorovervåking og funksjon på bakken 1 3 

Prosedyrer for oppstart og testing på bakken   

Tolking av motoreffekt og parametrer   
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NIVÅ 

A B1 

Tendensovervåking (herunder av oljeanalyse, vibrasjon og boroskop)   

Inspeksjon av motor og komponenter i henhold til kriterier, toleranser og data angitt av 

motorprodusenten 

  

Vasking/rengjøring av kompressor   

Skade forårsaket av fremmedlegemer   

15.22  Oppbevaring og ivaretakelse av motoren — 2 

Ivaretakelse og klargjøring av motoren og tilbehør/systemer   

MODUL 16. STEMPELMOTOR 

 

NIVÅ 

A B1 B3 

16.1  Grunnprinsipper 1 2 2 

Mekanisk, termisk og volumetrisk virkningsgrad    

Virkemåte – totakts-, firetakts-, otto- og diesel    

Slagvolum og kompresjonsforhold    

Motorkonfigurasjon og tenningsrekkefølge    

16.2  Motorytelse 1 2 2 

Beregning og måling av effekt    

Faktorer som påvirker motoreffekten    

Blandinger/blandingsforhold, fortenning    

16.3  Motorkonstruksjon 1 2 2 

Veivhus, veivaksel, kamaksler, bunnpanner    

Ekstra girkasse    

Sylinder- og stempelenheter    

Veivstenger, innsugings- og eksosmanifold    

Ventilmekanismer    

Reduksjonsgirkasser for propeller    

16.4  Drivstoffsystemer    

16.4.1  Forgassere 1 2 2 

Typer, konstruksjon og virkemåte    

Isdannelse og oppvarming    
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NIVÅ 

A B1 B3 

16.4.2  Innsprøyting av drivstoff 1 2 2 

Typer, konstruksjon og virkemåte    

16.4.3  Elektronisk motorregulering 1 2 2 

Virkemåten for systemer for motorregulering og drivstoffmåling, herunder 

elektronisk motorregulering (FADEC) 

   

Systemutforming og komponenter    

16.5  Start- og tenningssystemer 1 2 2 

Startsystemer, forvarmingssystemer    

Magnettyper, konstruksjon og virkemåte    

Tennkabler, tennplugger    

Lav- og høyspenningssystemer    

16.6  Innsugings-, eksos- og kjølesystemer 1 2 2 

Konstruksjon og drift av innsugingssystemer, herunder luftutskiftingssystemer    

Eksosanlegg, motorkjølesystemer — luft og væske    

16.7  Overlading/turbolading 1 2 2 

Prinsipper for og formål med overlading og virkninger på motorens parametrer    

Konstruksjon og virkemåte for overladings-/turboladingssystemer    

Systemterminologi    

Reguleringssystemer    

Systembeskyttelse    

16.8  Smøremidler og drivstoff 1 2 2 

Egenskaper og spesifikasjoner    

Drivstofftilsetninger    

Sikkerhetstiltak    

16.9  Smøresystemer 1 2 2 

Systemenes virkemåte/utforming og komponenter    

16.10  Systemer for motorindikasjon 1 2 2 

Motorturtall    

Topplokktemperatur    

Kjølevæsketemperatur    
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NIVÅ 

A B1 B3 

Oljetrykk og -temperatur    

Eksostemperatur    

Drivstofftrykk og -flyt    

Manifoldtrykk    

16.11  Installasjon av motoranlegg 1 2 2 

Konfigurasjon av brannvegger, motordeksler, støydempende paneler,  

motoroppheng, vibrasjonsdempende oppheng, slanger, rør, mateledninger, 

koplinger, ledningsbunter, reguleringskabler og -stag, løftepunkter og dren 

   

16.12  Motorovervåking og funksjon på bakken 1 3 2 

Prosedyrer for oppstart og testing på bakken    

Tolking av motoreffekt og parametrer    

Inspeksjon av motor og komponenter: kriterier, toleranser og data angitt av 

motorprodusenten 

   

16.13  Oppbevaring og ivaretakelse av motoren — 2 1 

Ivaretakelse og klargjøring av motoren og tilbehør/systemer    

MODUL 17A. PROPELL 

Merknad: Denne modulen gjelder ikke for kategori B3. Relevante emner for kategori B3 er fastsatt i modul 17B. 

 

NIVÅ 

A B1 

17.1  Grunnprinsipper 1 2 

Bladelementteori   

Høy/lav bladvinkel, omvendt vinkel, angrepsvinkel, rotasjonshastighet   

Propellslipp   

Aerodynamiske og sentrifugale krefter samt skyvekrefter   

Dreiemoment   

Relativ luftstrøm på bladets angrepsvinkel   

Vibrasjon og resonans   

17.2  Propellkonstruksjon 1 2 

Konstruksjonsmetoder og materialer brukt i propeller av tre, komposittmaterialer og metall   

Bladstasjon, bladets framside, bladskaft, bladets bakside og nav   
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NIVÅ 

A B1 

Fast stigning, regulerbar stigning, propell med konstant fart   

Installasjon av propell/spinner   

17.3  Regulering av propellens stigningsvinkel 1 2 

Metoder for fartsregulering og endring av stigning, mekaniske og elektriske/elektroniske   

Kantstilling av propellen og omvendt stigning   

Turtallsbegrensning   

17.4  Propellsynkronisering — 2 

Utstyr for synkronisering og fasesynkronisering   

17.5  Beskyttelse mot is på propellen 1 2 

Flytende og elektrisk avisingsutstyr   

17.6  Vedlikehold av propeller 1 3 

Statisk og dynamisk balansering   

Bladsporing   

Vurdering av skade på blader, erosjon, korrosjon, kollisjonsskade, delaminering   

Behandling/reparasjon av propeller   

Oppvarming av propellmotor   

17.7  Oppbevaring og ivaretakelse av propeller 1 2 

Ivaretakelse og klargjøring av propeller   

MODUL 17B. PROPELL 

Merknad: Omfanget av denne modulen skal gjenspeile den propellteknologien for fly som tilhører kategori B3. 

 NIVÅ 

B3 

17.1  Grunnprinsipper 2 

Bladelementteori  

Høy/lav bladvinkel, omvendt vinkel, angrepsvinkel, rotasjonshastighet  

Propellslipp  

Aerodynamiske og sentrifugale krefter samt skyvekrefter  

Dreiemoment  

Relativ luftstrøm på bladets angrepsvinkel  

Vibrasjon og resonans  
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 NIVÅ 

B3 

17.2  Propellkonstruksjon 2 

Konstruksjonsmetoder og materialer brukt i propeller av tre, komposittmaterialer og metall  

Bladstasjon, bladets framside, bladskaft, bladets bakside og nav  

Fast stigning, regulerbar stigning, propell med konstant fart  

Installasjon av propell/spinner  

17.3  Regulering av propellens stigningsvinkel 2 

Metoder for fartsregulering og endring av stigning, mekaniske og elektriske/elektroniske  

Kantstilling av propellen og omvendt stigning  

Turtallsbegrensning  

17.4  Propellsynkronisering 2 

Utstyr for synkronisering og fasesynkronisering  

17.5  Beskyttelse mot is på propellen 2 

Flytende og elektrisk avisingsutstyr  

17.6  Vedlikehold av propeller 2 

Statisk og dynamisk balansering  

Bladsporing  

Vurdering av skade på blader, erosjon, korrosjon, kollisjonsskade, delaminering  

Behandling/reparasjon av propeller  

Oppvarming av propellmotor  

17.7  Oppbevaring og ivaretakelse av propeller 2 

Ivaretakelse og klargjøring av propeller  
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Tillegg II 

Standard for grunnleggende eksamener 

1 Generelt 

1.1  Alle grunnleggende eksamener skal gjennomføres ved hjelp av flervalgsspørsmål og essayspørsmål som angitt 

nedenfor. Uriktige alternativer skal virke like rimelige som det riktige for enhver som ikke kjenner emnet. Alle 

svaralternativer skal være klart relatert til spørsmålet og ha samme vokabular, grammatiske konstruksjon og 

lengde. I tallspørsmål skal uriktige svar være resultatet av prosedyrefeil, f.eks. bruk av feil fortegn eller feilaktig 

omregning av enheter. Det skal ikke være tilfeldige tall. 

1.2  Hvert flervalgsspørsmål skal ha tre svaralternativer, hvorav bare ett skal være riktig, og kandidaten skal gis en tid 

for hver modul som er basert på et nominelt gjennomsnitt på 75 sekunder pr. spørsmål. 

1.3  Hvert essayspørsmål skal besvares skriftlig, og kandidaten skal få 20 minutter til å besvare hvert slikt spørsmål. 

1.4  Det skal lages utkast til egnede essayspørsmål, som skal vurderes i lys av studieplanen i modul 7A, 7B, 9A, 9B 

og 10 i tillegg I. 

1.5  Det skal være utarbeidet et mønstersvar for hvert spørsmål, som også skal inneholde eventuelle kjente alternative 

svar som kan være relevante i forbindelse med andre underavsnitt. 

1.6  Mønstersvaret skal også være oppdelt i en liste over de viktige punktene, de såkalte hovedpunktene. 

1.7  For å bestå flervalgsdelen av eksamenen må 75 % av hver modul og undermodul være riktig besvart. 

1.8  For å bestå et essayspørsmål skal 75 % være riktig besvart, det vil si at kandidatens besvarelse skal inneholde 

75 % av de obligatoriske hovedpunktene som spørsmålet gjelder, og det må ikke være noen alvorlige feil knyttet 

til noe hovedpunkt. 

1.9  Dersom det bare er flervalgsdelen eller essaydelen som ikke er bestått, er det bare nødvendig å ta flervalgsdelen 

eller essaydelen om igjen, alt etter hva som er aktuelt. 

1.10  Det skal ikke brukes straffepoengsystemer for å avgjøre om en kandidat har bestått. 

1.11  En modul som ikke er bestått, kan ikke tas om igjen før minst 90 dager etter datoen for eksamen i den modulen 

som ikke ble bestått, bortsett fra at den modulen som ikke ble bestått, kan tas om igjen etter 30 dager når en 

vedlikeholdsopplæringsorganisasjon godkjent i henhold til vedlegg IV (del 147) arrangerer et repetisjonskurs 

tilpasset de emnene i modulen som ikke ble bestått. 

1.12  Fristene fastsatt i 66.A.25 gjelder eksamen i hver enkelt modul, og ikke eksamen i de modulene som tidligere er 

bestått som ledd i eksamen i en annen sertifikatkategori som det allerede er utstedt sertifikat for. 

1.13  Maksimalt antall påfølgende forsøk i hver modul er tre. Ytterligere omganger à tre forsøk tillates dersom det går 

ett år mellom hver omgang. 

 Søkeren skal gi skriftlig bekreftelse til godkjent vedlikeholdsopplæringsorganisasjon eller vedkommende 

myndighet som søknad om eksamen rettes til, på antall og datoer for eksamensforsøk i løpet av det siste året, 

samt hvilken organisasjon eller vedkommende myndighet disse forsøkene fant sted hos. 

Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen eller vedkommende myndighet er ansvarlig for å kontrollere antallet 

forsøk innenfor gjeldende tidsrammer.  
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2. Antall spørsmål pr. modul 

2.1  MODUL 1 — MATEMATIKK 

 Kategori A: 16 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 20 minutter. 

 Kategori B1: 32 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 40 minutter. 

 Kategori B2: 32 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 40 minutter. 

 Kategori B3: 28 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 35 minutter. 

2.2  MODUL 2 — FYSIKK 

 Kategori A: 32 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 40 minutter. 

 Kategori B1: 52 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 65 minutter. 

 Kategori B2: 52 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 65 minutter. 

 Kategori B3: 28 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 35 minutter. 

2.3  MODUL 3 — GRUNNLEGGENDE ELEKTRISITETSLÆRE 

 Kategori A: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter. 

 Kategori B1: 52 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 65 minutter. 

 Kategori B2: 52 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 65 minutter. 

 Kategori B3: 24 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 30 minutter. 

2.4  MODUL 4 — ELEKTRONIKKLÆRE 

 Kategori B1: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter. 

 Kategori B2: 40 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 50 minutter. 

 Kategori B3: 8 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 10 minutter. 

2.5.  MODUL 5 — DIGITALTEKNIKK / ELEKTRONISKE INSTRUMENTSYSTEMER 

 Kategori A: 16 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 20 minutter. 

 Kategori B1.1 og B1.3: 40 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 50 minutter. 

 Kategori B1.2 og B1.4: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter. 

 Kategori B2: 72 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 90 minutter. 

 Kategori B3: 16 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 20 minutter. 

2.6  MODUL 6 — MATERIALER 

 Kategori A: 52 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 65 minutter. 

 Kategori B1: 72 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 90 minutter.  
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 Kategori B2: 60 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 75 minutter. 

 Kategori B3: 60 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 75 minutter. 

2.7  MODUL 7A — VEDLIKEHOLDSPRAKSIS 

 Kategori A: 72 flervalgsspørsmål og 2 essayspørsmål. Tillatt tid 90 minutter pluss 40 minutter. 

 Kategori B1: 80 flervalgsspørsmål og 2 essayspørsmål. Tillatt tid 100 minutter pluss 40 minutter. 

 Kategori B2: 60 flervalgsspørsmål og 2 essayspørsmål. Tillatt tid 75 minutter pluss 40 minutter. 

 MODUL 7B — VEDLIKEHOLDSPRAKSIS 

 Kategori B3: 60 flervalgsspørsmål og 2 essayspørsmål. Tillatt tid 75 minutter pluss 40 minutter. 

2.8  MODUL 8 — GRUNNLEGGENDE AERODYNAMIKK 

 Kategori A: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter. 

 Kategori B1: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter. 

 Kategori B2: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter. 

 Kategori B3: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter. 

2.9  MODUL 9A — MENNESKELIGE FAKTORER 

 Kategori A: 20 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter pluss 20 minutter. 

 Kategori B1: 20 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter pluss 20 minutter. 

 Kategori B2: 20 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter pluss 20 minutter. 

 MODUL 9B — MENNESKELIGE FAKTORER 

 Kategori B3: 16 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tillatt tid 20 minutter pluss 20 minutter. 

2.10  MODUL 10 — LUFTFARTSLOVGIVNING 

 Kategori A: 32 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tillatt tid 40 minutter pluss 20 minutter. 

 Kategori B1: 40 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tillatt tid 50 minutter pluss 20 minutter. 

 Kategori B2: 40 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tillatt tid 50 minutter pluss 20 minutter. 

 Kategori B3: 32 flervalgsspørsmål og 1 essayspørsmål. Tillatt tid 40 minutter pluss 20 minutter. 

2.11  MODUL 11A — AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR FLY MED TURBINMOTOR 

 Kategori A: 108 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 135 minutter. 

 Kategori B1: 140 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 175 minutter.  
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 MODUL 11B — AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR FLY MED STEMPELMOTOR 

 Kategori A: 72 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 90 minutter. 

 Kategori B1: 100 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 125 minutter. 

 MODUL 11C — AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR FLY MED STEMPELMOTOR 

 Kategori B3: 60 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 75 minutter. 

2.12  MODUL 12 — AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR HELIKOPTRE  

 Kategori A: 100 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 125 minutter. 

 Kategori B1: 128 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 160 minutter. 

2.13  MODUL 13 — AERODYNAMIKK, STRUKTURER OG SYSTEMER FOR LUFTFARTØYER 

 Kategori B2: 180 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 225 minutter. Spørsmål og tillatt tid kan deles 

inn i to eksamener ved behov. 

2.14  MODUL 14 — FRAMDRIFT 

 Kategori B2: 24 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 30 minutter. 

2.15  MODUL 15 — GASSTURBINMOTOR 

 Kategori A: 60 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 75 minutter. 

 Kategori B1: 92 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 115 minutter. 

2.16  MODUL 16 — STEMPELMOTOR 

 Kategori A: 52 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 65 minutter. 

 Kategori B1: 72 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 90 minutter. 

 Kategori B3: 68 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 85 minutter. 

2.17  MODULE 17A — PROPELL 

 Kategori A: 20 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 25 minutter. 

 Kategori B1: 32 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 40 minutter. 

 MODULE 17B — PROPELL 

 Kategori B3: 28 flervalgsspørsmål og 0 essayspørsmål. Tillatt tid 35 minutter. 
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Tillegg III 

Standard for luftfartøytypeopplæring og -eksamen  

Opplæring på arbeidsplassen 

1. Generelt 

Luftfartøytypeopplæringen skal bestå av teoretisk opplæring og eksamen samt praktisk opplæring og vurdering, 

bortsett fra for rettigheter i kategori C. 

a) Teoretisk opplæring og eksamen skal oppfylle følgende krav: 

i) Skal gjennomføres av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som er behørig godkjent i henhold til 

vedlegg IV (del 147) eller er direkte godkjent av vedkommende myndighet når opplæring og eksamen 

gjennomføres av andre organisasjoner. 

ii) Skal være i samsvar med standarden beskrevet i nr. 3.1 og 4 i dette tillegg III, bortsett fra for opplæring 

om ulikheter beskrevet under. 

iii) Når det gjelder en person i kategori C som er kvalifisert ved en akademisk grad som angitt i 66.A.30 

bokstav a) nr. 5, skal den første teoretiske opplæringen i relevant luftfartøytype være på kategori B1- eller 

B2-nivå. 

iv) Skal være påbegynt og fullført i løpet av de siste tre årene før det søkes om påtegning om typerettighet. 

b) Praktisk opplæring og vurdering skal oppfylle følgende krav: 

i) Skal gjennomføres av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som er behørig godkjent i henhold til 

vedlegg IV (del 147) eller er direkte godkjent av vedkommende myndighet når opplæring og eksamen 

gjennomføres av andre organisasjoner. 

ii) Skal være i samsvar med standarden beskrevet i nr. 3.2 og 4 i dette tillegg III, bortsett fra for opplæring 

om ulikheter beskrevet under. 

iii) Skal omfatte et representativt utvalg av de formene for vedlikeholdsvirksomhet som er relevante for 

luftfartøytypen. 

iv) Skal omfatte demonstrasjon i bruk av utstyr, komponenter, simulatorer, andre oppæringsinnretninger eller 

luftfartøyer. 

v) Skal være påbegynt og fullført i løpet av de siste tre årene før søknad om påtegning om typerettighet. 

c) Opplæring om ulikheter 

i) Opplæring om ulikheter er den opplæringen som kreves for å dekke forskjellene mellom to forskjellige 

typerettigheter for luftfartøy fra samme produsent, som fastsatt av Byrået. 

ii) Opplæringen om ulikheter må fastsettes i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av kravene i dette tillegg III når 

det gjelder både teoretiske og praktiske elementer i typerettighetsopplæringen. 

iii) En typerettighet skal bare påtegnes et sertifikat etter opplæring om ulikheter dersom søkeren også 

oppfyller ett av følgende vilkår: 

– sertifikatet er allerede påtegnet typerettigheten for luftfartøyet som ulikhetene er identifisert i forhold 

til, eller  
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– vedkommende har oppfylt typeopplæringskravene for luftfartøyet som ulikhetene er identifisert i 

forhold til. 

2. Typeopplæringsnivåer 

De tre nivåene nedenfor angir målene, fordypningen og kunnskapsnivået som opplæringen sikter mot. 

– Nivå 1: En kort oversikt over skrog, systemer og motor som skissert i avsnittet med systembeskrivelser i 

luftfartøyets vedlikeholdshåndbok/anvisninger om kontinuerlig luftdyktighet. 

Kursets mål: Når opplæringen på nivå 1 er fullført, skal eleven kunne 

a) gi en enkel beskrivelse av hele emnet ved bruk av vanlige ord og eksempler, kunne bruke typiske termer og 

angi sikkerhetsforanstaltninger som gjelder skroget og dets systemer og motor, 

b) angi håndbøker og vedlikeholdspraksis som er viktige for skroget, dets systemer og motor, 

c) redegjøre for den generelle utformingen av luftfartøyets viktigste systemer, 

d) redegjøre for motorens generelle utforming og egenskaper, 

e) angi spesialverktøy og testutstyr som brukes på luftfartøyet. 

– Nivå 2: Grunnleggende systemoversikt over styringsinnretninger, indikatorer, hovedkomponenter, herunder 

deres plassering og formål, servicearbeid og retting av mindre feil. Generell kunnskap om teoretiske og 

praktiske aspekter ved emnet. 

Kursets mål: I tillegg til informasjonen i opplæringen på nivå 1 skal eleven etter fullført opplæring på nivå 2 

kunne 

a) forstå de teoretiske grunnprinsippene, anvende kunnskapen i praksis ved bruk av detaljerte prosedyrer, 

b) huske hvilke sikkerhetstiltak som skal treffes når det arbeides på eller i nærheten av luftfartøyet, motoren og 

systemene, 

c) beskrive håndtering av anlegg og luftfartøy, særlig adgang, krafttilgang og -kilder, 

d) angi plasseringen av hovedkomponentene, 

e) forklare den normale funksjonsmåten for hvert av de sentrale anleggene, herunder terminologi og 

nomenklatur, 

f) utføre prosedyrene for servicearbeid på luftfartøyet for følgende systemer: drivstoff, motor, hydraulikk, 

understell, vann/avfall og oksygen, 

g) godtgjøre ferdighet i å bruke besetningsrapporter og rapporteringssystemer om bord (mindre omfattende 

feilsøking) og bedømme luftfartøyets luftdyktighet i henhold til MEL/CDL, 

h) godtgjøre ferdighet i å bruke og tolke relevant dokumentasjon, herunder anvisninger om kontinuerlig 

luftdyktighet, vedlikeholdshåndbok, illustrert delekatalog osv.  
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– Nivå 3: Detaljert beskrivelse, virkemåte, komponentenes plassering, fjerning/installasjon og BITE- og 

feilsøkingsprosedyrer i henhold til vedlikeholdshåndboken. 

 Kursets mål: I tillegg til informasjonen i opplæringen på nivå 1 og 2 skal eleven etter fullført opplæring på nivå 3 

kunne 

a) godtgjøre teoretisk kunnskap i luftfartøysystemer og -strukturer og forholdet til andre systemer, gi en 

detaljert beskrivelse av emnet ved bruk av teoretiske grunnprinsipper og konkrete eksempler samt tolke 

resultater fra ulike kilder og målinger og iverksette nødvendige korrigerende tiltak, 

b) utføre kontroller av system, motor, komponenter og funksjoner som angitt i vedlikeholdshåndboken, 

c) godtgjøre ferdighet i å bruke og tolke relevant dokumentasjon, herunder håndbok i reparasjon av struktur, 

håndbok i feilsøking osv., 

d) sammenholde opplysninger med sikte på å treffe beslutninger om feildiagnose og utbedring i henhold til 

vedlikeholdshåndboken, 

e) beskrive prosedyrer for utskifting av komponenter som er spesielle for luftfartøytypen. 

3. Standard for typeopplæring 

 Selv om typeopplæring for luftfartøy omfatter både teoretiske og praktiske deler, kan kurs godkjennes for den 

teoretiske delen, for den praktiske delen eller for en kombinasjon av begge. 

3.1 Teoretisk del 

a)  Mål: 

 Etter å ha fullført et teoretisk opplæringskurs skal eleven være i stand til å godtgjøre detaljert teoretisk 

kunnskap på nivåene fastsatt i studieplanen i tillegg III om luftfartøyets gjeldende systemer, struktur, 

virkemåter, vedlikehold, reparasjon og feilsøking i samsvar med godkjente vedlikeholdsdata. Eleven skal 

kunne godtgjøre bruk av håndbøker og godkjente prosedyrer, herunder kunnskap om relevante inspeksjoner og 

begrensninger. 

b) Opplæringsnivå: 

 Opplæringsnivåene er de samme som i nr. 2 ovenfor. 

 Etter det første typekurset for personell med sertifiseringsansvar i kategori C kan alle de påfølgende kursene 

være på nivå 1. 

 Under teoretisk opplæring på nivå 3 kan opplæringsmateriell for nivå 1 og 2 om nødvendig brukes for å dekke 

opplæringen i hele kapittelet. Under opplæringen skal imidlertid mesteparten av kursmateriellet og 

opplæringstiden være på det høyeste nivået. 

c)  Varighet: 

 Minstekravet til undervisningstid for den teoretiske opplæringen er som følger: 

Kategori Timer 

Fly med største tillatte startmasse over 30 000 kg: 

B1.1 150 
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Kategori Timer 

B1.2 120 

B2 100 

C 30 

Fly med største tillatte startmasse på høyst 30 000 kg og over 5 700 kg: 

B1.1 120 

B1.2 100 

B2 100 

C 25 

Fly med største tillatte startmasse på høyst 5 700 kg (*) 

B1.1 80 

B1.2 60 

B2 60 

C 15 

Helikoptre (**) 

B1.3 120 

B1.4 100 

B2 100 

C 25 

(*) For fly uten trykkabin, med stempelmotor og en største tillatte startmasse på under 2 000 kg, kan minstekravet til varighet 

reduseres med 50 %. 

(**) For helikoptre i gruppe 2 (som definert i 66.A.42) kan minstekravet til varighet reduseres med 30 %. 

 I tabellen over er en undervisningstime 60 minutters undervisning og er eksklusive pauser, eksamener, lesing, 

forberedelser og luftfartøybesøk. 

Timeantallet gjelder bare teorikurs for komplette luftfartøy/motorkombinasjoner i samsvar med 

typerettigheten som fastsatt av Byrået. 

d) Begrunnelse for kursets varighet: 

For opplæringskurs som gjennomføres av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som er godkjent i henhold 

til vedlegg IV (del 147), og kurs som er direkte godkjent av vedkommende myndighet, skal antall timer og 

studieplanens innhold være begrunnet i en analyse av opplæringsbehov basert på 

–  luftfartøytypens konstruksjon, vedlikeholdsbehov og driftstyper, 

– detaljert analyse av relevante kapitler — se innholdstabell i nr. 3.1 bokstav e) nedenfor, 

– detaljert kompetanseanalyse som viser at målene fastsatt i nr. 3.1 bokstav a) ovenfor i sin helhet er nådd. 

 Dersom analysen av opplæringsbehov viser at det trengs flere timer, skal kursets varighet være lengre enn det 

minimum som er fastsatt i tabellen.  
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 På samme måte skal undervisningen i kurs som gjelder opplæring i ulikheter eller kombinasjoner av 

opplæringskurs (f.eks. kombinerte B1/B2-kurs), og teoretiske typeopplæringskurs under tallene i nr. 3.1 

bokstav c) ovenfor, begrunnes overfor vedkommende myndighet med analysen av opplæringsbehov som 

beskrevet ovenfor. 

 I tillegg må følgende beskrives og begrunnes i kurset: 

– Minstekravet til elevens frammøte for å oppfylle kursets målsetninger. 

– Høyeste antall undervisningstimer per dag, idet det tas hensyn til pedagogiske prinsipper og 

menneskelige faktorer. 

 Dersom minstekravet til frammøte ikke oppfylles, skal kursbevis ikke utstedes. Ytterligere opplæring kan gis 

av opplæringsorganisasjonen for å oppfylle minstekravet til frammøte. 

e)  Innhold: 

 Minst elementene i studieplanen nedenfor, som er spesifikke for den enkelte luftfartøytype, skal være 

dekket. Ytterligere elementer som innføres på grunn av typevarianter, teknologiske endringer osv., skal også 

være inkludert. 

 Studieplanen for opplæringen skal ha fokus på mekaniske og elektriske aspekter for B1-personell og på 

elektriske og avioniske aspekter for B2-personell. 
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Sertifikatkategori. B1 C B1 C B1 C B1 C B2 

Innføringsmodul:          

05 Frister/vedlikeholdskontroller 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

06 Dimensjoner/vekt (største tillatte startmasse osv.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

07 Løfting og oppstøtting 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

08 Nivåregulering og veiing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

09 Sleping og taksing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Parkering/fortøyning, oppbevaring og tilbakeføring til drift 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Skilt og merking 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 Servicearbeid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 Standardpraksis — bare typespesifikk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Helikoptre          

18 Vibrasjons- og støyanalyse (bladsporing) — — — — 3 1 3 1 — 

60 Standardpraksis rotor — — — — 3 1 3 1 — 

62  Rotorer — — — — 3 1 3 1 1 

62A Rotorer — overvåking og indikatorer — — — — 3 1 3 1 3 
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Sertifikatkategori. B1 C B1 C B1 C B1 C B2 

63 Rotorens drivsystem — — — — 3 1 3 1 1 

63A Rotorens drivsystem — overvåking og indikatorer — — — — 3 1 3 1 3 

64 Halerotor — — — — 3 1 3 1 1 

64A Halerotor — overvåking og indikatorer — — — — 3 1 3 1 3 

65 Halerotorens drivsystem — — — — 3 1 3 1 1 

65A Halerotorens drivsystem — overvåking og indikatorer — — — — 3 1 3 1 3 

66 Sammenleggbare blader/pylon — — — — 3 1 3 1 — 

67 Rotorstyreinnretning — — — — 3 1 3 1 — 

53 Skrogstruktur (helikopter) — — — — 3 1 3 1 — 

25 Nødflyteutstyr — — — — 3 1 3 1 1 

Skrogstrukturer          

51 Standardpraksis og strukturer (klassifisering, vurdering og 

reparasjon av skader) 

3 1 3 1 — — — — 1 

53  Flykropp 3 1 3 1 — — — — 1 

54  Naceller/pyloner 3 1 3 1 — — — — 1 

55  Stabilisatorer 3 1 3 1 — — — — 1 

56  Vinduer 3 1 3 1 — — — — 1 

57  Vinger 3 1 3 1 — — — — 1 

27A Rorflater (alle) 3 1 3 1 — — — — 1 

52  Dører 3 1 3 1 — — — — 1 

Sone- og stasjonsidentifikasjonssystemer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Skrogsystemer:          

21 Klimaanlegg 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

21A Lufttilførsel 3 1 3 1 1 3 3 1 2 

21B  Trykksetting 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

21C Sikkerhets- og varslingsinnretninger 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

22  Automatisk flyging 2 1 2 1 2 1 2 1 3 

23  Kommunikasjon 2 1 2 1 2 1 2 1 3 

24 Elektrisk kraft 3 1 3 1 3 1 3 1 3 
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Sertifikatkategori. B1 C B1 C B1 C B1 C B2 

25 Utstyr og innredning 3 1 3 1 3 1 3 1 1 

25A Elektronisk utstyr, herunder nødutstyr 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

26 Brannvern 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

27 Styreinnretninger 3 1 3 1 3 1 3 1 2 

27A  Systemenes virkemåte: elektrisk/elektronisk (Fly-by-Wire) 3 1 — — — — — — 3 

28 Drivstoffsystemer 3 1 3 1 3 1 3 1 2 

28A Drivstoffsystemer — overvåking og indikatorer 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

29 Hydraulisk kraft 3 1 3 1 3 1 3 1 2 

29A Hydraulisk kraft — overvåking og indikatorer 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

30 Beskyttelse mot is og regn 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

31  Indikasjons- og registreringssystemer 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

31A  Instrumentsystemer 3 1 3 1 3 1 1 3 3 

32 Understell 3 1 3 1 3 1 3 1 2 

32A Understell — overvåking og indikatorer 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

33  Lys 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

34  Navigasjon 2 1 2 1 2 1 2 1 3 

35  Oksygen 3 1 3 1 — — — — 2 

36  Pneumatikk 3 1 3 1 3 1 3 1 2 

36A Pneumatikk — overvåking og indikatorer 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

37  Vakuum 3 1 3 1 3 1 3 1 2 

38 Vann/avfall 3 1 3 1 — — — — 2 

41 Ballastvann 3 1 3 1 — — — — 1 

42 Integrert modulbasert avionikk 2 1 2 1 2 1 2 1 3 

44 Kabinsystemer 2 1 2 1 2 1 2 1 3 

45 Vedlikeholdssystem om bord (ev. omfattet av 31) 3 1 3 1 3 1 — — 3 

46 Informasjonssystemer 2 1 2 1 2 1 2 1 3 



Nr. 26/678 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

 Nivå 

 Kapitler 

F
ly

 m
ed

 

tu
rb

in
m

o
to

r 

F
ly

 m
ed

 

st
em

p
el

m
o
to

r 

H
el

ik
o
p
te

r 

m
ed

 

tu
rb

in
m

o
to

r 

H
el

ik
o
p
te

r 

m
ed

 

st
em

p
el

m
o
to

r 

A
v
io

n
ik

k
 

Sertifikatkategori. B1 C B1 C B1 C B1 C B2 

50 Laste- og utstyrsrom 3 1 3 1 3 1 3 1 1 

Turbinmotorer          

70  Standardpraksis — Motorer 3 1 — — 3 1 — — 1 

70A Konstruksjonsmessig utforming og virkemåte (innsuging, 

kompressorer, forbrenningsdel, turbindel, lagre og pakninger, 

smøresystemer) 

3 1 — — 3 1 — — 1 

70B Motorytelse 3 1 — — 3 1 — — 1 

71  Motor 3 1 — — 3 1 — — 1 

72 Motorturbin/turboprop/propell med/uten dyse 3 1 — — 3 1 — — 1 

73 Motordrivstoff og motorregulering 3 1 — — 3 1 — — 1 

75 Luft 3 1 — — 3 1 — — 1 

76 Motorregulering 3 1 — — 3 1 — — 1 

78  Eksos 3 1 — — 3 1 — — 1 

79  Olje 3 1 — — 3 1 — — 1 

80  Start 3 1 — — 3 1 — — 1 

82 Vanninnsprøyting 3 1 — — 3 1 — — 1 

83 Ekstra girkasser 3 1 — — 3 1 — — 1 

84 Framdriftsøkning 3 1 — — 3 1 — — 1 

73A  Systemer for elektronisk motorregulering og drivstoffmåling 

(FADEC) 

3 1 — — 3 1 — — 3 

74  Tenning 3 1 — — 3 1 — — 3 

77  Motorregulering 3 1 — — 3 1 — — 3 

49  Hjelpeaggregater (APU-er) 3 1 — — — — — — 2 

Stempelmotor          

70  Standardpraksis — Motorer — — 3 1 — — 3 1 1 

70A Konstruksjonsmessig utforming og virkemåte (installasjon, 

forgassere, innsprøytingssystemer for drivstoff, innsugings-, eksos- 

og kjøleanlegg, forkomprimering/turbolading, smøresystemer) 

— — 3 1 — — 3 1 1 

70B Motorytelse — — 3 1 — — 3 1 1 

71  Motor — — 3 1 — — 3 1 1 

73 Motordrivstoff og motorregulering — — 3 1 — — 3 1 1 
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Sertifikatkategori. B1 C B1 C B1 C B1 C B2 

76 Motorregulering — — 3 1 — — 3 1 1 

79  Olje — — 3 1 — — 3 1 1 

80  Start — — 3 1 — — 3 1 1 

81  Turbiner — — 3 1 — — 3 1 1 

82 Vanninnsprøyting — — 3 1 — — 3 1 1 

83 Ekstra girkasser — — 3 1 — — 3 1 1 

84 Framdriftsøkning — — 3 1 — — 3 1 1 

73A  Systemer for elektronisk motorregulering og drivstoffmåling 

(FADEC) 

— — 3 1 — — 3 1 3 

74  Tenning — — 3 1 — — 3 1 3 

77  Visningssystemer for motor — — 3 1 — — 3 1 3 

Propeller          

60A  Standardpraksis — Propell 3 1 3 1 — — — — 1 

Propeller/framdrift 3 1 3 1 — — — — 1 

61 Propellkonstruksjon 3 1 3 1 — — — — — 

61B Regulering av propellens stigningsvinkel 3 1 3 1 — — — — — 

61C Propellsynkronisering 3 1 3 1 — — — — 1 

61D Elektronisk propellregulering 2 1 2 1 — — — — 3 

61E Beskyttelse mot is på propellen 3 1 3 1 — — — — — 

61F Vedlikehold av propeller 3 1 3 1 — — — — 1 

f)  Multimediebaserte metoder kan benyttes i den teoretiske delen, enten i klasserommet eller i et virtuelt 

kontrollert miljø, under forutsetning av at vedkommende myndighet godkjenner opplæringskurset. 

3.2 Praktisk element 

a)  Mål: 

 Målet for den praktiske opplæringen er å oppnå nødvendig kompetanse til å utføre sikkert vedlikeholds-, 

inspeksjons- og rutinearbeid i samsvar med vedlikeholdshåndboken og andre relevante anvisninger og  

oppgaver slik behovet tilsier for luftfartøytypen, for eksempel feilsøking, reparasjoner, justeringer, utskiftinger, 

klargjøring og funksjonskontroller. Det omfatter kjennskap til bruk av all teknisk litteratur og dokumentasjon 

for luftfartøyet og bruk av fag-/spesialverktøy og testutstyr for å fjerne og skifte ut komponenter og moduler 

som er spesielle for typen, herunder vedlikeholdsvirksomhet på vinger. 

b)  Innhold: 

 Minst 50 % av avkryssede elementer i tabellen under, som gjelder den aktuelle luftfartøytypen, skal være 

fullført i den praktiske opplæringen.  
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 Oppgaver som er krysset av, representerer emner som er viktige i den praktiske opplæringen for å sikre at 

betjening, virkemåte, installasjon og den sikkerhetsmessige betydningen av sentrale vedlikeholdsoppgaver blir 

tilstrekkelig dekket; særlig når de ikke kan forklares fullt ut bare gjennom teoretisk opplæring. Selv om listen 

angir minstekrav til emner i den praktiske opplæringen, kan andre elementer legges til der det er relevant for 

den aktuelle luftfartøytypen. 

 Oppgavene som skal fullføres, må være representative for luftfartøyene og systemene både når det gjelder 

vanskelighetsgrad og den tekniske kunnskapen som kreves for å gjennomføre oppgavene. Samtidig som 

relativt enkle oppgaver kan forekomme, skal også andre mer kompliserte oppgaver tas med og gjennomføres, 

alt etter hva som er relevant for den aktuelle luftfartøytypen. 

 Forklaring til tabellen: LOC: (Location) Sted, FOT: (Functional/Operational Test) Funksjons-/driftstest, SGH: 

(Service and Ground Handling) Service og bakkehåndtering, R/I: (Removal/Installation) Fjerning/installasjon; 

MEL: (Minimum Equipment List) Liste over minstekrav til utstyr, TS: (TroubleShooting) Feilsøking 

Kapitler 
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Innføringsmodul:            

5 Frister/vedlikeholdskontroller X/X — — — — — — — — — — 

6 Dimensjoner/vekt (største tillatte startmasse osv.) X/X — — — — — — — — — — 

7 Løfting og oppstøtting X/X — — — — — — — — — — 

8 Nivåregulering og veiing X/X — X — — — — X — — — 

9 Sleping og taksing X/X — X — — — — X — — — 

10 Parkering/fortøyning, oppbevaring og tilbakeføring til 

drift 

X/X — X — — — — X — — — 

11 Skilt og merking X/X — — — — — — — — — — 

12 Servicearbeid X/X — X — — — — X — — — 

20 Standardpraksis — bare typespesifikk X/X — X — — — — X — — — 

Helikoptre:            

18 Vibrasjons- og støyanalyse (bladsporing) X/— — — — — X — — — — — 

60 Standardpraksis rotor – bare typespesifikk X/X — X — — — — X — — — 

62  Rotorer X/— — X X — X — — — — — 

62A Rotorer — overvåking og indikatorer X/X X X X X X — — X — X 

63 Rotorens drivsystem X/— X — — — X — — — — — 

63A Rotorens drivsystem — overvåking og indikatorer X/X X — X X X — — X — X 

64 Halerotor X/— — X — — X — — — — — 

64A Halerotor — overvåking og indikatorer X/X X — X X X — — X — X 

65 Halerotorens drivsystem X/— X — — — X — — — — — 

65A Halerotorens drivsystem — overvåking og indikatorer X/X X — X X X — — X — X 
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66 Sammenleggbare blader/pylon X/— X X — — X — — — — — 

67 Rotorstyreinnretning X/— X X — X X — — — — — 

53 Skrogstruktur (helikopter) 

 Merknad: dekket under Skrogstrukturer 

           

25 Nødflyteutstyr X/X X X X X X X X — — — 

Skrogstrukturer:            

51 Standardpraksis og strukturer (klassifisering,  

vurdering og reparasjon av skader) 

           

53  Flykropp X/— — — — — X — — — — — 

54  Naceller/pyloner X/— — — — — — — — — — — 

55  Stabilisatorer X/— — — — — — — — — — — 

56  Vinduer X/— — — — — X — — — — — 

57  Vinger X/— — — — — — — — — — — 

27A Rorflater X/— — — — — X — — — — — 

52  Dører X/X X X — — — — X — — — 

Skrogsystemer:            

21 Klimaanlegg X/X X X — X X X X — X X 

21A Lufttilførsel X/X X — — — — X — — — — 

21B  Trykksetting X/X X — — X X X — — X X 

21C Sikkerhets- og varslingsinnretninger X/X — X — — — — X — — — 

22  Automatisk flyging X/X — — — X — X X X X X 

23  Kommunikasjon X/X — X — X — X X X X X 

24 Elektrisk kraft X/X X X X X X X X X X X 

25 Utstyr og innredning X/X X X X — — X X X — — 

25A Elektronisk utstyr, herunder nødutstyr X/X X X X — — X X X — — 

26 Brannvern X/X X X X X X X X X X X 

27 Styreinnretninger X/X X X X X X X — — — — 

27A  Systemenes virkemåte: elektrisk/elektronisk (Fly-by-

Wire) 

X/X X X X X — X — X — X 
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28 Drivstoffsystemer X/X X X X X X X X — X — 

28A Drivstoffsystemer — overvåking og indikatorer X/X X — — — — X — X — X 

29 Hydraulisk kraft X/X X X X X X X X — X — 

29A Hydraulisk kraft — overvåking og indikatorer X/X X — X X X X — X X X 

30 Beskyttelse mot is og regn X/X X X — X X X X — X X 

31  Indikasjons- og registreringssystemer X/X X X X X X X X X X X 

31A  Instrumentsystemer X/X X X X X X X X X X X 

32 Understell X/X X X X X X X X X X — 

32A Understell — overvåking og indikatorer X/X X — X X X X — X X X 

33  Lys X/X X X — X — X X X X — 

34  Navigasjon X/X — X — X — X X X X X 

35  Oksygen X/— X X X — — X X — — — 

36  Pneumatikk X/— X — X X X X — X X X 

36A Pneumatikk — overvåking og indikatorer X/X X X X X X X X X X X 

37  Vakuum X/— X — X X X — — — — — 

38 Vann/avfall X/— X X — — — X X — — — 

41 Ballastvann X/— — — — — — — — — — — 

42 Integrert modulbasert avionikk X/X — — — — — X X X X X 

44 Kabinsystemer X/X — — — — — X X X X X 

45 Vedlikeholdssystem om bord (ev. omfattet av 31) X/X X X X X X X X X X X 

46 Informasjonssystemer X/X — — — — — X — X X X 

50 Laste- og utstyrsrom X/X — X — — — — — — — — 

Modul for turbinmotor/stempelmotor:            

70 Standardpraksis — motorer — bare typespesifikk — — X — — — — X — — — 

70A Konstruksjonsmessig utforming og virkemåte 

(innsuging, kompressorer, forbrenningsdel, turbindel, 

lagre og pakninger, smøresystemer) 

X/X — — — — — — — — — — 

Turbinmotorer:            

70B Motorytelse — — — — — X — — — — — 



27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/683 

 

Kapitler 

B1/B2 B1 B2 

L
O

C
 

F
O

T
 

S
G

H
 

R
/I

 

M
E

L
 

T
S

 

F
O

T
 

S
G

H
 

R
/I

 

M
E

L
 

T
S

 

71  Motor X/— X X — — — — X — — — 

72 Motorturbin/turboprop/propell med/uten dyse X/— — — — — — — — — — — 

73 Motordrivstoff og motorregulering X/X X — — — — — — — — — 

73A  Systemer for elektronisk motorregulering og 

drivstoffmåling (FADEC) 

X/X X — X X X X — X X X 

74  Tenning X/X X — — — — X — — — — 

75 Luft X/— — — X — X — — — — — 

76 Motorregulering X/— X — — — X — — — — — 

77  Motorindikatorer X/X X — — X X X — — X X 

78  Eksos X/— X — — X — — — — — — 

79  Olje X/— — X X — — — — — — — 

80  Start X/— X — — X X — — — — — 

Vanninnsprøyting X/— X — — — — — — — — — 

83 Ekstra girkasser X/— — X — — — — — — — — 

84 Framdriftsøkning X/— X — — — — — — — — — 

Hjelpeaggregater (APU-er)            

49  Hjelpeaggregater (APU-er) X/— X X — — X — — — — — 

Stempelmotorer:            

70 Standardpraksis — motorer — bare typespesifikk — — X — — — — X — — — 

70A Konstruksjonsmessig utforming og virkemåte 

(innsuging, kompressorer, forbrenningsdel, turbindel, 

lagre og pakninger, smøresystemer) 

X/X — — — — — — — — — — 

70B Motorytelse — — — — — X — — — — — 

71 Motor X/— X X — — — — X — — — 

73 Motordrivstoff og motorregulering X/X X — — — — — — — — — 

73A  Systemer for elektronisk motorregulering og 

drivstoffmåling (FADEC) 

X/X X — X X X X X X X X 

74  Tenning X/X X — — — — X — — — — 

76 Motorregulering X/— X — — — X — — — — — 

77  Motorindikatorer X/X X — — X X X — — X X 

78  Eksos X/— X — — X X — — — — — 
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79  Olje X/— — X X — — — — — — — 

80  Start X/— X — — X X — — — — — 

81  Turbiner X/— X X X — X — — — — — 

82 Vanninnsprøyting X/— X — — — — — — — — — 

83 Ekstra girkasser X/— — X X — — — — — — — 

84 Framdriftsøkning X/— X — — — — — — — — — 

Propeller:            

60A  Standardpraksis — Propell — — — X — — — — — — — 

Propeller/framdrift X/X X X — X X — — — — — 

61A Propellkonstruksjon X/X — X — — — — — — — — 

61B Regulering av propellens stigningsvinkel X/— X — X X X — — — — — 

61C Propellsynkronisering X/— X — — — X — — — X — 

61D Elektronisk propellregulering X/X X X X X X X X X X X 

61E Beskyttelse mot is på propellen X/— X — X X X — — — — — 

61F Vedlikehold av propeller X/X X X X X X X X X X X 

4. Eksamens- og vurderingsstandard for typeopplæring 

4.1 Standard for eksamen i teoretiske deler 

 Etter at den teoretiske delen av luftfartøytypeopplæringen er fullført, skal det avlegges en skriftlig eksamen, som 

skal være i samsvar med følgende: 

a) Eksamensformatet er flervalgsprøve. Hvert flervalgsspørsmål skal ha tre svaralternativer, og av disse må bare 

ett være riktig. Avsatt tid er basert på samlet antall spørsmål, og svartiden er basert på et nominelt 

gjennomsnitt på 90 sekunder for hvert spørsmål. 

b) Uriktige alternativer skal virke like rimelige som det riktige for enhver som ikke kjenner emnet. Alle  

alternativer skal være klart relatert til spørsmålet og ha samme vokabular, grammatiske konstruksjon og 

lengde. 

c) I tallspørsmål skal uriktige svar være resultatet av prosedyrefeil, f.eks. bruk av feil fortegn (+ kontra -) eller 

feil målenheter. Det skal altså ikke være tilfeldige tall. 

d) Eksamensnivået for hvert kapittel(*) skal være som fastsatt i nr. 2 «Typeopplæringsnivåer». Et begrenset antall 

spørsmål fra et lavere nivå kan imidlertid aksepteres. 

e) Eksamenen skal foregå uten hjelpemidler. Referansemateriell er ikke tillatt. Det gjøres unntak for 

eksaminering i en B1- eller B2-kandidats evne til å tolke tekniske dokumenter.  
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f) Det skal være minst ett spørsmål per undervisningstime. Antall spørsmål til hvert kapittel og hvert nivå skal stå 

i forhold til 

– antallet faktiske opplæringstimer som er gjennomført for det aktuelle kapittelet og nivået, 

– læringsmålene slik de framgår av analysen av opplæringsbehovene. 

 Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal vurdere spørsmålenes antall og nivå når den godkjenner 

kurset. 

g) Eksamen er bestått når minst 75 % av svarene er riktige. Dersom typeopplæringseksamenen er oppdelt i flere 

eksamener, må 75 % av hver eksamen være bestått. For at det skal være mulig å oppnå et resultat på nøyaktig 

75 %, må antallet spørsmål være delelig med fire. 

h) Straffepoeng (negative poeng for uriktige svar) skal ikke brukes. 

i) Eksamener på slutten av en modulfase kan ikke brukes som del av den endelige eksamenen med mindre antall 

spørsmål og vanskelighetsgraden er i samsvar med det som kreves. 

  

(*) Med «kapittel» menes i dette nr. 4 hver av radene som innledes med et tall i tabellen i nr. 3.1 bokstav e). 

4.2 Standard for vurdering av den praktiske delen 

 Etter at den praktiske delen av luftfartøytypeopplæringen er fullført, skal det gjennomføres en vurdering, som skal 

være i samsvar med følgende: 

a) Vurderingen skal foretas av utpekte vurderingsansvarlige, som er behørig kvalifisert. 

b)  Ved vurderingen skal kandidatens kunnskaper og ferdigheter evalueres. 

5 Standard for typeeksamen 

 Typeeksamenen skal gjennomføres av opplæringsorganisasjoner som er behørig godkjent i henhold til del 147 

eller av vedkommende myndighet. 

 Eksamen skal være muntlig, skriftlig eller basert på praktisk vurdering, eller en kombinasjon av disse, og skal 

være i henhold til følgende krav: 

a) Muntlige eksamensspørsmål skal være åpne. 

b) Skriftlige eksamensoppgaver skal være essayspørsmål eller flervalgsspørsmål. 

c) Ved den praktiske vurderingen skal det fastslås om en person er kompetent til å utføre en oppgave. 

d) Eksamenen skal omfatte et utvalg av kapitler (**) hentet fra studieplanen for typeopplæring/eksamen i nr. 3 på 

angitt nivå. 

e) Uriktige alternativer må virke like rimelige som det riktige for enhver som ikke kjenner emnet. Alle 

svaralternativer skal være klart relatert til spørsmålet og ha samme vokabular, grammatiske konstruksjon og 

lengde. 

f) I tallspørsmål skal uriktige svar være resultatet av prosedyrefeil, f.eks. bruk av feil fortegn eller feilaktig 

omregning av enheter. Det skal ikke være tilfeldige tall.  
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g) Eksamen må sikre at følgende mål oppfylles: 

1.  Korrekt og sikker redegjørelse for luftfartøyet og dets systemer. 

2.  Sikkerhet for at vedlikeholds-, inspeksjons- og rutinearbeid utføres i samsvar med vedlikeholdshåndboken og 

andre relevante anvisninger og oppgaver slik behovet tilsier for luftfartøytypen, for eksempel feilsøking, 

reparasjoner, justeringer, utskiftinger, klargjøring og funksjonskontroller som for eksempel oppvarming av 

motor osv., om nødvendig. 

3.  Korrekt bruk av all teknisk litteratur og dokumentasjon for luftfartøyet. 

4.  Korrekt bruk av fag-/spesialverktøy og testutstyr, fjerning og utskifting av komponenter og moduler som er 

spesielle for typen, herunder all vedlikeholdsvirksomhet på vinger. 

h) Følgende vilkår gjelder for eksamen: 

1.  Høyeste antall forsøk etter hverandre er tre. Ytterligere omganger à tre forsøk tillates dersom det går ett år 

mellom hver omgang. Dersom eksamen ikke bestås første gang, kan et nytt forsøk først gjøres etter 30 dager, 

og dersom eksamen ikke bestås andre gang, kan et tredje forsøk først gjøres etter 60 dager. 

 Søkeren skal sende en skriftlig bekreftelse til vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen eller vedkommende 

myndighet som søknad om eksamen rettes til, på antallet og datoene for eksamensforsøk i løpet av det siste 

året samt den organisasjonen eller vedkommende myndighet der disse forsøkene fant sted. 

Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen eller vedkommende myndighet er ansvarlig for å kontrollere antallet 

forsøk innenfor gjeldende tidsrammer. 

2.  Typeeksamenen skal være bestått og nødvendig praktisk erfaring skal være oppnådd i løpet av de siste tre 

årene før det søkes om rettighetspåtegning på vedlikeholdssertifikat for luftfartøy. 

3.  Under typeeksamen skal minst én sensor være til stede. Sensoren(e) skal ikke ha deltatt i opplæringen av 

søkeren. 

i) Sensoren(e) skal utarbeide og undertegne en skriftlig rapport der det forklares hvorfor kandidaten har bestått eller 

har strøket. 

  

(**) Med «kapittel» menes i dette nr. 5 hver av radene som innledes med et tall i tabellen i nr. 3.1 bokstav e) og nr. 

3.2. bokstav b). 

6. Opplæring på arbeidsplassen 

 Opplæringen på arbeidsplassen skal være godkjent av vedkommende myndighet som har utstedt sertifikatet. 

 Den skal gjennomføres i og under oppsyn av en vedlikeholdsorganisasjon som er behørig godkjent for vedlikehold 

av den bestemte typen luftfartøy, og skal vurderes av utpekte vurderingsansvarlige, som er behørig kvalifisert. 

 Opplæringen skal være påbegynt og fullført i løpet av de siste tre årene før det søkes om påtegning om 

typerettighet. 

a)  Mål: 

 Målet for opplæring på arbeidsplassen er å oppnå nødvendig kompetanse og erfaring for å utføre sikkert 

vedlikehold. 

b)  Innhold: 

 Opplæring på arbeidsplassen skal omfatte et utvalg av oppgaver som aksepteres av vedkommende myndighet. 

Oppgavene som skal gjennomføres i forbindelse med opplæring på arbeidsplassen, skal være representative for 

luftfartøyene og systemene både når det gjelder vanskelighetsgrad og den tekniske kunnskapen som kreves for å 

gjennomføre oppgavene. Samtidig som relativt enkle oppgaver kan forekomme, skal også andre mer 

kompliserte vedlikeholdsoppgaver tas med og gjennomføres, alt etter hva som er relevant for den aktuelle 

luftfartøytypen.  
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 Hver oppgave skal undertegnes av eleven og medundertegnes av en utpekt veileder. Oppgavene som føres opp, 

skal vise til en reell arbeidsseddel/arbeidsinstruks osv. 

 Den endelige vurderingen av fullført opplæring på arbeidsplassen er obligatorisk og skal gjøres av en utpekt or 

vurderingsansvarlig, som er behørig kvalifisert. 

 Følgende opplysninger skal føres opp i arbeidsseddelen/loggboken for opplæring på arbeidsplassen: 

1.  Elevens navn 

2.  Fødselsdato 

3.  Godkjent vedlikeholdsorganisasjon 

4.  Sted 

5.  Navn på veileder(e) og vurderingsansvarlig (herunder eventuelt sertifikatnummer) 

6.  Dato for fullføring av oppgaven 

7.  Beskrivelse av oppgaven og arbeidsseddel/arbeidsinstruks/teknisk loggbok osv. 

8.  Luftfartøyets type og registrering 

9.  Rettighet det søkes om. 

For å gjøre kontrollen enklere for vedkommende myndighet, skal dokumentasjonen på opplæringen på 

arbeidsplassen bestå av i) detaljert arbeidsinstruks/loggbok og ii) en samsvarsrapport som redegjør for hvordan 

opplæringen på arbeidsplassen oppfyller kravene i denne del. 
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Tillegg IV 

Krav til erfaring for utvidelse av vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i henhold til del 66 

Tabellen nedenfor viser kravene til erfaring for tilføyelse av en ny kategori eller underkategori til et eksisterende 

sertifikat i henhold til del 66. 

Erfaringen skal være praktisk vedlikeholdserfaring på luftfartøyer i drift i den underkategorien som er relevant for 

søknaden. 

Kravet til erfaring reduseres med 50 % dersom søkeren har fullført et godkjent kurs i henhold til del 147 som er 

relevant for underkategorien. 

Til 

Fra 
A1 A2 A3 A4 B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B2 B3 

A1 — 6 måneder 6 måneder 6 måneder 2 år 6 måneder 2 år 1 år 2 år 6 måneder 

A2 6 måneder — 6 måneder 6 måneder 2 år 6 måneder 2 år 1 år 2 år 6 måneder 

A3 6 måneder 6 måneder — 6 måneder 2 år 1 år 2 år 6 måneder 2 år 1 år 

A4 6 måneder 6 måneder 6 måneder — 2 år 1 år 2 år 6 måneder 2 år 1 år 

B1.1 Ingen 6 måneder 6 måneder 6 måneder — 6 måneder 6 måneder 6 måneder 1 år 6 måneder 

B1.2 6 måneder Ingen 6 måneder 6 måneder 2 år — 2 år 6 måneder 2 år Ingen 

B1.3 6 måneder 6 måneder Ingen 6 måneder 6 måneder 6 måneder — 6 måneder 1 år 6 måneder 

B1.4 6 måneder 6 måneder 6 måneder Ingen 2 år 6 måneder 2 år — 2 år 6 måneder 

B2 6 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder 1 år 1 år 1 år 1 år — 1 år 

B3 6 måneder Ingen 6 måneder 6 måneder 2 år 6 måneder 2 år 1 år 2 år — 
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Tillegg V 

Søknadsskjema — EASA-skjema 19 

1.  Dette tillegg viser et eksempel på skjemaet som brukes til søknad om vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy nevnt i 

vedlegg III (del 66). 

2.  Vedkommende myndighet i medlemsstaten kan bare endre EASA-skjema 19 slik at det omfatter ytterligere 

opplysninger som kreves dersom det ved nasjonale bestemmelser tillates eller kreves at vedlikeholdssertifikatet for 

luftfartøyer utstedt i samsvar med vedlegg III (del 66) brukes utenfor rammen av bestemmelsene i vedlegg I (del 

M) og vedlegg II (del 145). 

SØKNAD OM FØRSTEGANGSUTSTEDELSE/ENDRING/FORNYELSE AV VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR 

LUFTFARTØY (AIRCRAFT MAINTENANCE LICENCE – AML) I HENHOLD TIL DEL 66 

EASA-SKJEMA 19 

OPPLYSNINGER OM SØKER: 

Navn:  ············································································································································································  

Adresse:  ·········································································································································································  

 ····················································································································································································  

Nasjonalitet:  ············································································· Fødselsdato og -sted:  ···························································  

OPPLYSNINGER OM AML I HENHOLD TIL DEL 66 (om relevant): 

Sertifikat nr.: ············································································· Utstedelsesdato: ··································································  

OPPLYSNINGER OM ARBEIDSGIVER: 

Navn:  ············································································································································································  

Adresse:  ·········································································································································································  

 ····················································································································································································  

Referanse for godkjenningen som vedlikeholdsorganisasjon:  ··········································································································  

Tlf.:  ······················································································· Faks:  ··············································································  

SØKNAD OM: (Kryss av i de relevante rutene) 

Førstegangsutstedelse av AML □ Endring av AML □ Fornyelse av AML □ 

Rettighet A B1 B2 B3 C 

Fly med turbinmotor  □ □ 

Fly med stempelmotor  □ □ 

Helikopter med turbinmotor  □ □ 

Helikopter med stempelmotor  □ □ 

Avionikk □ 

Fly uten trykkabin, med stempelmotor og største tillatte startmasse på 2 000 kg  □ 

Store luftfartøyer   □ 

Andre luftfartøyer enn store luftfartøyer   □ 

Påtegning av type/påtegning av rettighet/oppheving av begrensning (om relevant): 

 ····················································································································································································  

 ····················································································································································································  

 ····················································································································································································  
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Jeg søker om førstegangsutstedelse/endring/fornyelse av AML i henhold til del 66 som angitt, og bekrefter at opplysningene på dette skjemaet var 

korrekte på søknadstidspunktet. 

Jeg bekrefter herved 

1. at jeg ikke har noe AML i henhold til del 66 utstedt i en annen medlemsstat, 

2. at jeg ikke har søkt om noe AML i henhold til del 66 i en annen medlemsstat, og 

3. at jeg aldri har hatt et AML i henhold til del 66 utstedt i en annen medlemsstat som er tilbakekalt eller midlertidig opphevet i en annen 

medlemsstat. 

Jeg er også innforstått med at uriktige opplysninger kan diskvalifisere meg fra å ha et AML i henhold til del 66. 

Underskrift: ··············································································· Navn:  ··············································································  

Dato:  ·············································································································································································  

Jeg søker følgende godskrivinger (om relevant): 

 ····················································································································································································  

 ····················································································································································································  

 ····················································································································································································  

Godskriving av erfaring på grunnlag av opplæring i henhold til del 147 

 ····················································································································································································  

 ····················································································································································································  

 ····················································································································································································  

Godskriving av eksamener på grunnlag av likeverdige eksamensbeviser 

 ····················································································································································································  

 ····················································································································································································  

 ····················································································································································································  

Relevante beviser vedlegges 

Anbefaling (om relevant): Det bekreftes herved at søkeren oppfyller de relevante kravene til kunnskap om og erfaring med vedlikehold i henhold til 

del 66, og det anbefales at vedkommende myndighet utsteder eller godkjenner et AML i henhold til del 66. 

Underskrift: ··············································································· Navn:  ··············································································  

Stilling: ···················································································· Dato:  ··············································································  

EASA-skjema 19 utgave 3 
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Tillegg VI 

Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy nevnt i vedlegg III (del 66) — EASA-skjema 26 

1.  På de neste sidene vises et eksempel på et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy nevnt i vedlegg III (del 66). 

2.  Dokumentet skal trykkes i den standardiserte formen som vises, men kan forminskes med sikte på å muliggjøre 

datagenerering dersom dette er ønskelig. Dersom formatet forminskes, må det påses at det er nok plass på de 

stedene hvor det skal stå offisielle stempler. Datagenererte dokumenter behøver ikke å ha med alle rutene når disse 

rutene ikke benyttes, såfremt det klart framgår at dokumentet er et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy utstedt i 

henhold til vedlegg III (del 66). 

3.  Dokumentet kan utstedes på engelsk eller på den berørte medlemsstatens offisielle språk, men dersom den berørte 

medlemsstatens offisielle språk benyttes, skal det legges ved en kopi på engelsk for alle sertifikatinnehavere som 

arbeider utenfor medlemsstaten for å sikre forståelse med tanke på gjensidig anerkjennelse. 

4.  Hver sertifikatinnehaver må ha et entydig sertifikatnummer basert på et nasjonalt kjennetegn og en alfanumerisk 

kode. 

5.  Dokumentsidenes rekkefølge er valgfri, og dokumentet behøver ikke å ha noen skillelinjer såfremt opplysningene i 

dokumentet er plassert slik at oppsettet på hver enkelt side klart kan identifiseres med formatet i eksempelet på et 

vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i henhold til dette tillegg. 

6.  Dokumentet kan utarbeides i) av medlemsstatens vedkommende myndighet eller ii) av enhver 

vedlikeholdsorganisasjon godkjent i samsvar med vedlegg II (del 145) dersom vedkommende myndighet samtykker 

i dette og under forutsetning av at en prosedyre om dette er utarbeidet som en del av vedlikeholdsorganisasjonens 

håndbok nevnt i 145.A.70 i vedlegg II (del 145), men i alle tilfeller er det medlemsstatens vedkommende 

myndighet som skal utstede dokumentet. 

7.  En endring av et eksisterende vedlikeholdssertifikat for luftfartøy kan gjøres i) av medlemsstatens vedkommende 

myndighet eller ii) av en vedlikeholdsorganisasjon godkjent i henhold til vedlegg II (del 145) dersom 

vedkommende myndighet samtykker i dette, og under forutsetning av at en prosedyre for dette er utarbeidet som en 

del av vedlikeholdsorganisasjonens håndbok nevnt i 145.A.70 i vedlegg II (del 145), men i alle tilfeller er det 

medlemsstatens vedkommende myndighet som skal utstede dokumentet. 

8.  Når vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy er utstedt, skal det oppbevares forsvarlig av den personen det gjelder for, 

og vedkommende skal ha ansvar for å sikre at ikke noe påføres som ikke er godkjent. 

9.  Manglende overholdelse av nr. 8 kan gjøre dokumentet ugyldig og føre til at innehaveren ikke tillates å inneha noen 

særskilte sertifiseringsrettigheter, og kan medføre straffeforfølging i henhold til nasjonal rett. 

10.  Et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy utstedt i henhold til vedlegg III (del 66) anerkjennes i alle medlemsstater, 

og det er ikke nødvendig å bytte ut dokumentet i forbindelse med arbeid i en annen medlemsstat. 

11.  Vedlegget til EASA-skjema 26 er valgfritt og kan bare brukes til å inkludere nasjonale særskilte rettigheter når 

slike særskilte rettigheter omfattes av nasjonale bestemmelser som ikke omfattes av vedlegg III (del 66). 

12.  Til orientering kan det faktiske vedlikeholdssertifikatet for luftfartøy i henhold til vedlegg III (del 66) utstedt av 

vedkommende myndighet i medlemsstaten ha sidene i en annen rekkefølge, og behøver ikke ha skillelinjer. 

13.  Når det gjelder siden med typerettigheter for luftfartøy, kan vedkommende myndighet i medlemsstaten velge ikke 

å utstede siden før den første typerettigheten for luftfartøy skal påtegnes, og vil i så fall måtte utstede mer enn én 

side med typerettigheter for luftfartøy når flere rettigheter skal oppføres. 

14.  Uten hensyn til nr. 13 skal hver utstedt side være i dette formatet og inneholde den informasjonen som er angitt for 

den aktuelle siden. 

15.  Sertifikatet skal klart angi at begrensningene er unntak fra de særskilte sertifiseringsrettighetene. Dersom det ikke 

er noen begrensninger, skal siden BEGRENSNINGER utstedes med ordlyden «Ingen begrensninger». 

16.  Dersom det benyttes et forhåndstrykt format, skal hver rute for en kategori, underkategori eller typerettighet som 

ikke inneholder en rettighet, merkes slik at det framgår at denne rettigheten ikke innehas. 

17.  Eksempel på vedlikeholdssertifikat for luftfartøy nevnt i vedlegg III (del 66) 
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I. 

DEN EUROPEISKE UNION (*) 

[STAT] 

[MYNDIGHETENS NAVN OG LOGO] 

II. 

Del 66 

VEDLIKEHOLDSSERTIFIKAT FOR 

LUFTFARTØY 

III. 

Sertifikat nr. [MEDLEMS-

STATSKODE] .66.[XXXX] 

EASA-skjema 26 utgave 3 

    

VIII: VILKÅR: 

Dette sertifikat skal være undertegnet av innehaveren og 

være ledsaget av et identitetsdokument med foto av 

sertifikatinnehaveren. 

Påtegning av eventuelle kategorier bare på siden(e) med 

overskriften KATEGORIER i henhold til del 66, gir ikke 

innehaveren rett til å utstede et sertifikat for frigivelse for bruk 

for et luftfartøy. 

Dette sertifikat oppfyller intensjonen i ICAO-vedlegg 1 når det 

er påtegnet med en rettighet for luftfartøy. 

De særskilte rettighetene til innehaveren av dette sertifikat er 

fastsatt i forordning (EF) nr. 2042/2003 og særlig vedlegg III 

(del 66). 

Dette sertifikat er gyldig fram til datoen angitt på siden med 

begrensninger, med mindre det oppheves midlertidig eller 

tilbakekalles tidligere. 

De særskilte rettighetene i dette sertifikat kan ikke utøves 

med mindre innehaveren i den siste toårsperioden enten har 

hatt seks måneders vedlikeholdserfaring i samsvar med de 

særskilte rettighetene som gis ved sertifikatet, eller har 

oppfylt bestemmelsen for utstedelse av de relevante 

særskilte rettighetene. 

III. Sertifikat nr.: 

 

 

IVa. Innehaverens fulle navn: 

IVb. Fødselsdato og -sted: 

V. Innehaverens adresse: 

VI. Innehaverens nasjonalitet: 

VII. Innehaverens underskrift: 

 

III. Sertifikat nr.: 

 

IX. KATEGORIER i henhold til del 66 

GYLDIGHET: A B1 B2 B3 C 

Fly med 

turbinmotor 

  ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

Fly med 

stempelmotor 

  ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

Helikoptre med 

turbinmotor 

  ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

Helikoptre med 

stempelmotor 

  ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

Avionikk ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

 ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

Store luftfartøyer ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

 

Andre 

luftfartøyer enn 

store luftfartøyer 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

 

Fly uten 

trykkabin, med 

stempelmotor og 

største tillate 

startmasse på 

høyst 2 000 kg 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

 ikke 

relevant 

X. Utstedende tjenestemanns underskrift og dato: 

XI. Utstedende myndighets segl eller stempel: 

XII. Sertifikat nr.: 
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XII. RETTIGHETER FOR LUFTFARTØY I HENHOLD TIL 

DEL 66 

Rettighet for 

luftfartøy 

Kategori Stempel og dato 

   

III. Sertifikat nr.: 

 

Vedlegg til EASA-SKJEMA 26 

XIV NASJONALE SÆRSKILTE RETTIGHETER utenfor 

virkeområdet for del 66, i samsvar med [nasjonal lovgivning] 

(Gjelder bare i [medlemsstat]) 

 

Offisielt stempel og dato 

III. Sertifikat nr.: 

EASA-skjema 26 utgave 3 

 

XIII. BEGRENSNINGER I HENHOLD TIL DEL 66 

Gyldig fram til: 

III. Sertifikat nr.: 

 

DENNE SIDEN ER TOM 
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«4.  I vedlegg IV (del 147) til forordning (EF) nr. 2042/2003 gjøres følgende endringer:  

1) Innholdsfortegnelsen skal lyde: 

«INNHOLD  

147.1  

AVSNITT A — TEKNISKE KRAV  

KAPITTEL A GENERELT  

147.A.05 Virkeområde 

147.A.10 Generelt 

147.A.15 Søknad 

KAPITTEL B — KRAV TIL ORGANISASJONEN  

147.A.100 Krav til anlegg 

147.A.105 Krav til personell 

147.A.110 Dokumentasjon om instruktører sensorer og vurderingsansvarlige 

147.A.115 Undervisningsutstyr 

147.A.120 Materiell for vedlikeholdsopplæring 

147.A.125 Dokumentasjon 

147.A.130  Opplæringsprosedyrer og kvalitetssystem 

147.A.135 Eksamener 

147.A.140 Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok 

147.A.145  Vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens særskilte rettigheter 

147.A.150  Endringer i vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen 

147.A.155  Fortsatt gyldighet 

147.B.160  Avvik 

KAPITTEL C — GODKJENT GRUNNKURS  

147.A.200 Godkjent grunnkurs 

147.A.205 Eksamener i grunnleggende kunnskap 

147.A.210  Vurdering av praktisk grunnopplæring 

KAPITTEL D — LUFTFARTØYTYPE/OPPGAVEOPPLÆRING  

147.A.300 Luftfartøytype-/oppgaveopplæring 

147.A.305 Typeeksamener og oppgavevurderinger 

AVSNITT B — PROSEDYRER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

KAPITTEL A — GENERELT  

147.A.05 Virkeområde 

147.B.10 Vedkommende myndighet 

147.B.20 Oppbevaring av dokumentasjon  
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147.B.30 Unntak 

KAPITTEL B — UTSTEDELSE AV GODKJENNING 

147.B.110 Prosedyre for godkjenning og endring av godkjenningen 

147.B.120 Prosedyre for fortsatt gyldighet 

147.B.125 Godkjenningssertifikat for vedlikeholdsopplæringsorganisasjon 

147.B.160  Avvik 

KAPITTEL C — TILBAKEKALLING, MIDLERTIDIG OPPHEVING OG BEGRENSNING AV EN 

VEDLIKEHOLDSOPPLÆRINGSORGANISASJONS GODKJENNING 

147.B.200 Tilbakekalling, midlertidig oppheving og begrensning av en vedlikeholdsopplæringsorganisasjons 

godkjenning 

Tillegg I  — Grunnkursets varighet 

Tillegg II — Godkjenning av vedlikeholdsopplæringsorganisasjon nevnt i vedlegg IV (del 147) — EASA- 

 skjema 11 

Tillegg III —  Kursbevis nevnt i vedlegg IV (del 147) — EASA-skjema 148 og 149.» 

2) Overskriften til avsnitt A skal lyde: 

 «AVSNITT A 

 TEKNISKE KRAV», 

3) 147.A.15 skal lyde: 

 «147.A.125  Dokumentasjon 

 Organisasjonen skal oppbevare all dokumentasjon om elevopplæring, eksamener og vurderinger i ubegrenset 

tid.» 

4) I 147.A.145 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav e) skal lyde: 

«e) En organisasjon kan ikke godkjennes for gjennomføring av eksamener uten å være godkjent for å 

drive tilsvarende opplæring.» 

ii) Ny bokstav f) skal lyde: 

«f)  Som unntak fra bokstav e) kan en organisasjon som er godkjent for å gi opplæring i grunnleggende 

kunnskap eller typeopplæring, også godkjennes for å gi typeeksamen i de tilfeller der typeopplæring 

ikke kreves.» 

5) Overskriften til avsnitt A kapittel C skal lyde: 

 «KAPITTEL C 

 GODKJENT GRUNNKURS» 

6)  147.A.200 bokstav b) skal lyde: 

«b)  Teorielementet skal omfatte emnet for et vedlikeholdssertifikat for luftfartøy i en kategori eller 

underkategori som angitt i vedlegg III (del 66).»  
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7) Overskriften til avsnitt B skal lyde: 

 «AVSNITT B 

 PROSEDYRER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER» 

8) 147.B.15 oppheves. 

9)  147.A.120 bokstav a) skal lyde: 

«Hver organisasjon skal gjennomgå en fullstendig revisjon med hensyn til samsvar med dette vedlegg (del 

147) med tidsintervaller som ikke overstiger 24 måneder. Revisjonen skal omfatte tilsyn med minst ett 

opplæringskurs og én eksamen avholdt av vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen.» 

10) Tillegg I skal lyde: 

«Tillegg I 

Grunnkursets varighet 

Varigheten av et fullstendig grunnkurs skal minst være som følger: 

Grunnkurs Varighet (i timer) Andel teoriundervisning (i %) 

A1 800 30–35 

A2 650 30–35 

A3 800 30–35 

A4 800 30–35 

B1.1 2400 50–60 

B1.2 2 000 50–60 

B1.3 2 400 50–60 

B1.4 2 400 50–60 

B2 2 400 50 til 60 

B3 1 000 50–60» 
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11) Tillegg II skal lyde: 

«Tillegg II 

Godkjenning av vedlikeholdsopplæringsorganisasjon nevnt i vedlegg IV (del 147) — EASA-skjema 11 

Side 1 av 2 

[MEDLEMSSTAT (*)] 

medlem av Den europeiske union (**) 

GODKJENNINGSSERTIFIKAT FOR ORGANISASJON FOR OPPLÆRING OG EKSAMEN I VEDLIKEHOLD 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (*)]. 147.[XXXX] 

I henhold til gjeldende europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 og med 

forbehold for nedenstående vilkår, bekrefter [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN (*)] herved at 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

er godkjent som vedlikeholdsopplæringsorganisasjon i samsvar med avsnitt A i vedlegg IV (del 147) til forordning (EF) nr. 2042/2003 

med godkjenning til å gi opplæring og avholde eksamenene angitt i vedlagte fortegnelse over godkjenninger, og utstede tilhørende 

kursbevis til elevene ved bruk av ovenstående referanser. 

VILKÅR: 

1.  Denne godkjenningen er begrenset til det som er angitt i avsnittet om arbeidsomfang i den godkjente 

vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok nevnt i avsnitt A i vedlegg IV (del 147). 

2.  Denne godkjenningen krever at prosedyrene angitt i den godkjente vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok overholdes. 

3.  Denne godkjenningen er gyldig så lenge den godkjente vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen oppfyller kravene i vedlegg IV (del 

147) til forordning (EF) nr. 2042/2003. 

4.  Såfremt ovenstående vilkår er oppfylt, skal denne godkjenningen være gyldig i ubegrenset tid, med mindre godkjenningen tidligere 

er blitt tilbakelevert, erstattet, opphevet midlertidig eller tilbakekalt. 

Dato for første utstedelse…………………………………………………………………..….......................................................................... 

Dato for denne revisjon: ……………………………………………………………………………………………………….….......................... 

Revisjonsnr.: 

………………………………………………………………………………………………………………..….................................................... 

Underskrift: ……………………………………………………………………...…........................................................................................ 

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET (
*
)] 

EASA-skjema 11 utgave 3 

________________ 

(*)  eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet 

(**)  Strykes for stater som ikke er medlem av EU eller EASA 
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Side 2 av 2 

FORTEGNELSE OVER GODKJENNINGER FOR ORGANISASJON FOR OPPLÆRING OG EKSAMEN I 

VEDLIKEHOLD 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (*)].147.[XXXX] 

Organisasjon: [SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

KLASSE SERTIFIKATKATEGORI BEGRENSNING 

GRUNNLEGGENDE 

(**) 

B1 (**) TB1.1 (**) FLY – TURBINMOTOR (**) 

  TB1.2 (**) FLY – STEMPELMOTOR (**) 

  TB1.3 (**) HELIKOPTER – TURBINMOTOR (**) 

  TB1.4 (**) HELIKOPTER – STEMPELMOTOR (**) 

 B2 (**) TB2 (**) AVIONIKK (**) 

 B3 (**) TB3 (**) FLY UTEN TRYKKABIN, MED STEMPELMOTOR OG 

STØRSTE TILLATTE STARTMASSE PÅ HØYST 2 000 KG (**) 

 A (**) TA.1 (**) FLY – TURBINMOTOR (**) 

  TA.2 (**) FLY – STEMPELMOTOR (**) 

  TA.3 (**) HELIKOPTER – TURBINMOTOR (**) 

  TA.4 (**) HELIKOPTER – STEMPELMOTOR (**) 

TYPE/OPPGAVE (**) C (**) T4 (**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE] (***) 

 B1 (**) T1 (**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE] (***) 

 B2 (**) T2 (**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE] (***) 

 A (**) T3 (**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE] (***) 

Denne godkjenningen er begrenset til den opplæring og de eksamener som er angitt i avsnittet om arbeidsomfang i den godkjente 

vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok. 

Referanse til vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok: ……………………………………………....................... 

Dato for første utstedelse: ………………………………………………………………………………………………….. 

Dato for siste godkjente revisjon: ………………………………………Revisjonsnr.: …………………………………… 

Underskrift: ………………………………………………………………………………………………………………… 

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET (*)] 

EASA-skjema 11 utgave 3 

______________ 

(*) eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet 

(**) Stryk det som organisasjonen ikke er godkjent for. 

(***) Sett inn aktuelle rettigheter og begrensninger.»  
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12)  Tillegg III skal lyde: 

«Tillegg III 

Kursbevis nevnt i vedlegg IV (del 147) — EASA-skjema 148 og 149 

1. Grunnkurs/Eksamen 

 Nedenstående modell for kursbeviset for grunnkurs i henhold til del 147 skal brukes som bevis på at enten 

grunnkurs, grunnleggende eksamen eller både grunnkurs og grunnleggende eksamener er fullført. 

 Kursbeviset skal klart angi på hvilken dato eksamen i den enkelte modul er bestått, samt relevant utgave av tillegg I 

til vedlegg III (del 66). 

Side 1 av 1 

KURSBEVIS 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (*)].147.[XXXX].[YYYYY] 

Dette kursbevis er utstedt til: 

[NAVN] 

[FØDSELSDATO OG -STED] 

Av: 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (*)].147.[XXXX] 

en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon godkjent til å gi den opplæring og avholde de eksamener som er angitt på dens fortegnelse over 

godkjenninger i samsvar med vedlegg IV (del 147) til forordning (EF) nr. 2042/2003. 

Dette kursbeviset bekrefter at ovennevnte person enten har fullført godkjent grunnkurs (**) eller bestått grunnleggende eksamen (**) som angitt under, 

i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og Kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003, i gjeldende utgave. 

[GRUNNKURS (**)] eller/og [GRUNNLEGGENDE EKSAMEN (**)] 

[FORTEGNELSE OVER MODULER I HENHOLD TIL DEL 66/DATO FOR BESTÅTT EKSAMEN] 

Dato: ………………. 

Underskrift: …………… 

For: [SELSKAPETS NAVN] 

EASA-skjema 148 utgave 1 

 ______________  

(*)  eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet 

(**)  Stryk det som ikke passer. 

2. Typeopplæring/eksamen 

 Nedenstående modell for kursbeviset for typeopplæring i henhold til del 147 skal brukes som bevis på at de 

teoretiske delene, de praktiske delene eller både de teoretiske og praktiske delene i typeopplæringskurset er 

fullført. 

 Kursbeviset skal opplyse om hvilken kombinasjon av flyskrog/motor opplæringen gjaldt.  
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 Uaktuelle referanser skal slettes, og i kurstypefeltet skal det angis om opplæringen omfattet bare teoretiske eller 

bare praktiske deler, eller både teoretiske og praktiske deler. 

 Det skal klart framgå av kursbeviset hvorvidt det dreier seg om et fullstendig kurs eller et delkurs (f.eks. et kurs i 

flyskrog, motor eller avionikk/elektriske systemer) eller et kurs som gjelder ulikheter, basert på søkerens tidligere 

erfaring, f.eks. A340-kurs (CFM) for A320-teknikere. Dersom kurset ikke er fullstendig, skal kursbeviset angi 

hvorvidt grensesnittområdene er dekket eller ikke. 
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KURSBEVIS 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (*)].147.[XXXX].[YYYYY] 

Dette kursbeviset er utstedt til: 

[NAVN] 

[FØDSELSDATO OG -STED] 

Av: 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (*)].147.[XXXX] 

en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon godkjent til å gi den opplæring og avholde de eksamener som er angitt på dens fortegnelse over 

godkjenninger i samsvar med vedlegg IV (del 147) til forordning (EF) nr. 2042/2003. 

Dette kursbeviset bekrefter at ovennevnte person har fullført de teoretiske (**) og/eller praktiske delene (**) i det godkjente typeopplæringskurset 

angitt nedenfor og tilhørende eksamener i samsvar med gjeldende europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og Kommisjonsforordning 

(EF) nr. 2042/2003. 

[LUFTFARTØYTYPEKURS(**)] 

[START- og SLUTTDATO] 

[ANGI TEORETISKE ELLER PRAKTISKE DELER] 

og/eller 

[LUFTFARTØYTYPEEKSAMEN (**)] 

[SLUTTDATO] 

Dato: …………………… 

Underskrift: …………………. 

For: [SELSKAPETS NAVN] 

EASA-skjema 149 utgave 1 

[…] 

  

(*)  eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet 

(**)  Stryk det som ikke passer. 

 ____________  




