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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 av 
16. desember 1991 om harmonisering av tekniske krav 
og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart(1

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EØF) nr. 3922/91 er det fastsatt at 
Kommisjonen skal vedta endringer av de felles tekniske 
kravene og administrative framgangsmåtene oppført i 
vedlegg III til nevnte forordning som er nødvendige av 
hensyn til den vitenskapelige og tekniske utvikling.

på et sett av harmoniserte regler vedtatt av De felles 
luftfartsmyndigheter (JAA) og kalles De felles 

OPS 1).

2) 
for å gjenspeile de endringer som er gjort i JAR-OPS 
etter 1. januar 2005 (endring 9–12) før datoen da nevnte 
vedlegg får anvendelse (16. juli 2008).

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2009 av 29. mai 2009 om 
Den 

europeiske unions tidende
(1

(2

og i påvente av vedtakelse av gjennomføringsreglene 

tekniske og driftsmessige krav knyttet til de viktigste 
sikkerhetsaspektene i vedlegget.

5) Disse nye kravene bør få anvendelse umiddelbart. 
Næringen og myndighetene trenger imidlertid tid til å 
forberede gjennomføringen av kompliserte bestemmelser 
knyttet til allværsdrift og opplæring av kabinpersonale.

endres.

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Flysikkerhetskomiteen nedsatt ved artikkel 
12 i forordning (EØF) nr. 3922/91 —

Artikkel 1

med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

1. Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i 
Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 859/2008

av 20. august 2008

om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 med hensyn til felles tekniske krav og  
administrative framgangsmåter for kommersiell lufttransport(*)

2014/EØS/56/36
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2. Bestemmelsene i vedlegget til denne forordning om OPS 

OPS 1.1005/1.1010/1.1015 får anvendelse fra 16. juli 2009.

3. Bestemmelsene i vedlegget til denne forordning om OPS 

til OPS 1.450 og tillegg 1 til OPS 1.455 får anvendelse fra 
16. juli 2011.

4. I påvente av iverksettelse av bestemmelsene nevnt i 

forordning (EØF) 8/2008 fortsatt anvendelse.

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

 For Kommisjonen

 Antonio TAJANI

 Visepresident

____________
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VEDLEGG

«VEDLEGG III

Innhold

KAPITTEL A —

KAPITTEL B — Alminnelige bestemmelser

KAPITTEL C —

KAPITTEL D — Driftsprosedyrer

KAPITTEL E — Allværsdrift

KAPITTEL F — Alminnelig ytelse

—

KAPITTEL H —

KAPITTEL I —

KAPITTEL J — Masse og balanse

KAPITTEL K — Instrumenter og utstyr

KAPITTEL L — Kommunikasjons- og navigasjonsutstyr

KAPITTEL M —

KAPITTEL N — Flygebesetning

KAPITTEL O — Kabinbesetning

KAPITTEL P —

— Flyge- og tjenestetidsbegrensninger og hvilekrav

KAPITTEL R — Lufttransport av farlig gods

KAPITTEL S — Sikkerhet
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KAPITTEL A

VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

OPS 1.001

Virkeområde

OPS 1 får ikke anvendelse på

eller

OPS 1.003

a) I dette vedlegg menes med:

kan settes ut av drift på grunn av iboende konstruksjonsmessig redundans og/eller på grunn av angitte prosedyrer 

luftdyktighet.

(EF) nr. 2042/2003(1).

(1
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KAPITTEL B

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

OPS 1.005

Alminnelige bestemmelser

lufttransport som formål.

samsvar med gjeldende krav for simuleringsbaserte opplæringsinnretninger. En operatør som har til hensikt å bruke 

OPS 1.020

Lover, forskrifter og prosedyrer — operatørens ansvar

Operatøren skal sikre at

oppgaver.

OPS 1.025

Felles språk

a) Operatøren skal sikre at alle besetningsmedlemmer kan kommunisere på et felles språk.

b) Operatøren skal sikre at alt driftspersonell er i stand til å forstå det språk som de deler av driftshåndboken som 

OPS 1.030

Minsteutstyrslister — operatørens ansvar

slik tillatelse skal under ingen omstendigheter muliggjøre drift utover begrensningene for MMEL.
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OPS 1.035

Kvalitetssystem

a) Operatøren skal utarbeide ett enkelt kvalitetssystem og utpeke én enkelt kvalitetsleder til å overvåke samsvaret med 

skal omfatte et system for tilbakemelding til ansvarlig leder (se også OPS 1.175 h)) for å sikre at det om nødvendig 
treffes korrigerende tiltak.

b) Kvalitetssystemet skal omfatte et kvalitetssikringsprogram som inneholder prosedyrer for å kontrollere at all drift 

d) Kvalitetssystemet skal beskrives i relevant dokumentasjon.

enhetlig gjennom hele operasjonen.

OPS 1.037

3. vurdering av relevante opplysninger knyttet til ulykker og hendelser samt bekjentgjøring av tilknyttede 

5. utpeking av en person som ansvarlig for å administrere programmet.

b) Det påhviler den ansvarlige for administrasjonen av programmet å framsette forslag til korrigerende tiltak som følge 

OPS 1.040

Besetningsmedlemmer

utføre sine pålagte oppgaver.
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3. ikke hindrer kabinbesetningsmedlemmer i utføre sine oppgaver.

OPS 1.050

Opplysninger om leting og redning

lett tilgjengelige i førerkabinen.

OPS 1.055

Opplysninger om nød- og overlevingsutstyr om bord

frekvenser for bærbart nødradioutstyr.

OPS 1.060

Nødlanding på vann

luftdyktighetsbestemmelser.

OPS 1.065

Transport av krigsvåpen og krigsmateriell

a) Operatøren kan transportere krigsvåpen og krigsmateriell bare dersom alle berørte stater har gitt tillatelse til det.

b) Operatøren skal sikre at krigsvåpen og krigsmateriell

transporteres under omstendigheter som helt eller delvis er forskjellige fra dem som er angitt i denne bokstav.
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OPS 1.070

Transport av sportsvåpen og -ammunisjon

a) Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at enhver planlagt lufttransport av sportsvåpen blir innrapportert 
til operatøren.

begrensninger i samsvar med de tekniske forskriftene (se OPS 1.1160 b) 5)) som fastsatt i OPS 1.1150 a) 15).

OPS 1.075

Transportmåte for personer

OPS 1.080

OPS 1.085

Besetningens ansvar

a) Et besetningsmedlem har ansvar for korrekt utførelse av sine oppgaver som

2. er angitt i de instrukser og prosedyrer som er fastsatt i driftshåndboken.

b) Et besetningsmedlem skal

3. bruke operatørens ordninger for rapportering av hendelser i samsvar med OPS 1.037 a) 2). I slike tilfeller skal 
en kopi av rapporten(e) formidles til vedkommende fartøysjef.

allerede har rapportert.
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1. under påvirkning av legemidler som kan påvirke vedkommendes evne til å utføre sine oppgaver på en måte som 

5. dersom besetningsmedlemmet vet eller mener at vedkommende lider av tretthet eller føler seg uopplagt i en slik 

beredskap.

f) Fartøysjefen skal

7.  sikre at alle passasjerer orienteres om plasseringen av nødutganger og plassering og bruk av relevant sikkerhets- 

10.  ikke tillate
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OPS 1.090

Fartøysjefens myndighet

OPS 1.095

OPS 1.100

Adgang til førerkabinen

3. har tillatelse etter driftshåndboken og transporteres i henhold til instrukser i driftshåndboken.

b) Fartøysjefen skal sikre at
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OPS 1.105

Ulovlig transport

OPS 1.110

Bærbare elektroniske innretninger

OPS 1.115

Alkohol og narkotika

Operatøren skal ikke tillate at noen som er påvirket av alkohol eller narkotika i en grad som gjør det sannsynlig at 

tiltak for å sikre at dette ikke skjer.

OPS 1.120

Trusler mot sikkerheten

Operatøren skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at ingen av vanvare eller uaktsomt opptrer eller unnlater å handle 
og dermed

OPS 1.125

Dokumenter som skal medbringes

6. original eller kopi av ansvarsforsikringsbevis.
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OPS 1.130

Håndbøker som skal medbringes

Operatøren skal sikre at

OPS 1.135

Tilleggsopplysninger og skjemaer som skal medbringes

7.  underretning om særlige kategorier av passasjerer som sikkerhetspersonell dersom disse ikke anses som del av 

11.  skjemaer for å oppfylle myndighetens og operatørens rapporteringskrav.

OPS 1.140

Opplysninger som skal oppbevares på bakken

a) Operatøren skal
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b) Opplysningene omhandlet i bokstav a) ovenfor omfatter

5. underretning om særskilt last.

OPS 1.145

Inspeksjonsmyndighet

sikkerhet dermed settes i fare.

OPS 1.150

Framlegging av dokumentasjon og registreringer

a) Operatøren skal

2. framlegge alle slike dokumenter og registreringer innen en rimelig tidsfrist dersom myndigheten ber om det.

OPS 1.155

Oppbevaring av dokumentasjon

Operatøren skal

nye operatøren.

OPS 1.160

Oppbevaring, utarbeiding og bruk av ferdsskriverregistreringer

a) Oppbevaring av registreringer

mindre etterforskningsmyndigheten ber om noe annet.

etterforskningsmyndigheten ber om noe annet.
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ii) oppbevare et dokument som presenterer de opplysninger som er nødvendige for å hente og konvertere 

b) Framlegging av registreringer

1. Opptak fra taleregistratoren kan ikke brukes til andre formål enn etterforskning av en ulykke eller 

2. Registreringer fra ferdsskriveren kan ikke brukes til andre formål enn etterforskning av en ulykke eller 

iii) offentliggjøres på vilkår som ivaretar sikkerheten.

OPS 1.165

Leie

a) Terminologi

I dette avsnitt menes med:

til luftfartsselskaper(1

2. All leie unntatt utleie med besetning (wet lease-out)

(1
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1. Innleie uten besetning (dry lease-in)

2. Innleie med besetning (wet lease-in)

uten tillatelse fra myndigheten.

A) utleiers sikkerhetsstandarder med hensyn til vedlikehold og drift tilsvarer dem som er fastsatt i denne 

luftdyktighetsbevis utstedt av en annen medlemsstat enn staten som har ansvar for å utstede 

D) ethvert krav fra utleiers myndighet er oppfylt.

3. Utleie uten besetning (dry lease-out)

utenlandske reguleringsmyndigheten skriftlig har godtatt ansvaret for tilsyn med vedlikehold og drift av 

4. Utleie med besetning (wet lease-out)

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.005 a)

a) Terminologi

1. A til A-drift — Avgang og landing utføres på samme sted.

2. A til B-drift — Avgang og landing utføres på forskjellige steder.

vedkommende myndighet.

1. OPS 1.035 Kvalitetssystem: For en svært liten operatør kan stillingen som kvalitetsleder innehas av en fagsjef 

andre fagsjefstillingene.

2. Reservert

4. OPS 1.100 Adgang til førerkabinen

ii) Fartøysjefen skal sikre at

6. OPS 1.135 Tilleggsopplysninger og skjemaer som skal medbringes

særlige kategorier av passasjerer som omhandlet i OPS 1.135 a) nr. 7.

kravene for typen drift.
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med ATS opprettholdes i den grad det er relevant ut fra driftens art. Søke- og redningstjenester må sikres i 
samsvar med OPS 1.300.

10.  OPS 1.240 Ruter og driftsområder

korrigeringer for temperatur- og trykkvariasjoner i forhold til standardverdier).

12.  OPS 1.255 Retningslinjer for drivstoff

minutter.

C) drivstoffreserve —

D

E) ekstra drivstoff – drivstoff som fartøysjefen kan kreve i tillegg til det som kreves i henhold til A)-D) 
ovenfor.

15.  OPS 1.285 Orientering for passasjerene: Demonstrasjon og orientering skal gis på en måte som er relevant ut 

i) Driftsreiseplan for A til A-operasjoner — Kreves ikke.

driftsreiseplan som er relevant for driftstypen.
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steder for avgang og landing skal utstedes med henvisning til OPS 1.220.

18. OPS 1.310 Besetningsmedlemmer ved sine arbeidsplasser:

21.  OPS 1.410 Driftsprosedyrer — Terskelkryssingshøyde

23.  OPS 1.530 Avgang

i) Punkt a) gjelder med følgende tillegg: Myndigheten kan i hvert enkelt tilfelle godta andre ytelsesdata som 

med følgende tillegg: Dersom kravene i dette avsnitt ikke kan oppfylles på grunn av fysiske begrensninger 

hensyn til særlige prosedyrer som operatøren framlegger på grunnlag av påvisning og/eller dokumentert 
erfaring.
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i) Punktet gjelder med følgende tillegg: Dersom kravene i dette avsnitt ikke kan oppfylles på grunn av 

og/eller dokumentert erfaring.

26.  OPS 1.550 Landing — Tørre rullebaner:

i) Punktet gjelder med følgende tillegg: Dersom kravene i dette avsnitt ikke kan oppfylles på grunn av 

og/eller dokumentert erfaring.

27.  Reservert

ombygging.

Håndboken for sikring av kontinuerlig luftdyktighet kan tilpasses til typen drift.
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Myndigheten kan godkjenne en forkortet form for teknisk loggsystem som er relevant for typen drift som 
utføres.

31. OPS 1.940 Flygebesetningens sammensetning

32.  OPS 1.945 Omstillingsopplæring og kontroll

ii) Punkt a) 8) kreves ikke.

33.  OPS 1.955 Utnevnelse til fartøysjef

Punkt b) får anvendelse som følger: Myndigheten kan godta en forkortet fartøysjefopplæring som er tilpasset 
typen drift.

spesialutstyr som anvendes.

iii) Punkt a) 4 i) får anvendelse som følger: Operatørens egnethetskontroll kan utføres av en 

CRM-ferdigheter.

Denne egnethetskontrollen skal utføres før kommersiell lufttransport begynnes.

ti sektorer innen driftsområdet i de foregående tolv måneder samt eventuelle påkrevde forberedelser 
på egen hånd.
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38.  OPS 1.980 Flere enn én type eller variant

oppgaver som fartøysjef.

40.  Reservert

41.  OPS 1.1060 Driftsreiseplan:

reiseplanen kan ha forenklet for som er relevant for typen drift (Se OPS 1.135)

42.  OPS 1.1070 Håndbok for sikring av av kontinuerlig luftdyktighet

Håndboken for sikring av kontinuerlig luftdyktighet kan tilpasses til typen drift.

43.  OPS 1.1071 Flyets tekniske logg:

44.  Reservert

45.  Reservert

46.  OPS 1.1240 Opplæringsprogrammer:

Opplæringsprogrammene skal tilpasses til typen drift. Et opplæringsprogram for selvstudium kan godtas for 

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.125

Dokumenter som skal medbringes

Se OPS 1.125.

erstatningsdokumenter kan skaffes.

____________
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KAPITTEL C

SERTIFISERING AV OG TILSYN MED OPERATØRER

OPS 1.175

Merknad 2: Tillegg 2 til OPS 1.175 angir krav til administrasjon og organisering.

sikkerhetsaspekter ved den planlagte driften.

3. godtgjøre overfor myndigheten at vedkommende er i stand til å drive sin virksomhet på en sikker måte.

tilstrekkelig sikkerhetstilsyn.

kan fastslås.

g) Operatøren må godtgjøre overfor myndigheten at

2. det er fastsatt prosedyrer for tilsyn med driften.

myndigheten krever.

innen følgende områder:

4. bakkevirksomhet.
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ansvarsområdene.

ansvarlig leder dersom dette er godtakbart for myndigheten.

driftsområdet og driftstypen.

revisjoner av den.

driftstypen.

OPS 1.180

mindre

kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler 

1). Standard luftdyktighetsbevis utstedt av en 

3. operatøren har godtgjort overfor myndigheten at vedkommende er i stand til

v) overholde OPS 1.175.

b) Uten hensyn til bestemmelsene i OPS 1.185 f) skal operatøren underrette myndigheten så snart det er mulig om 
eventuelle endringer i de opplysninger som er inngitt i samsvar med OPS 1.185 a) nedenfor.

(1
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OPS 1.185

Administrative krav

6. driftshåndboken.

b) For utelukkende operatørens vedlikeholdssystem skal følgende opplysninger inkluderes i den første søknaden om 

fornyelse som det søkes om:

datoen for planlagt drift.

før utløpsdatoen for eksisterende gyldighetsperiode.

f) Med mindre det foreligger særlige omstendigheter skal myndigheten gis minst ti dagers varsel om en planlagt 
utskiftning av fagsjef.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.175

– KAT II/KAT III (herunder godkjente minsteverdier)

– transport av farlig gods

i kapittel O for operatører som gir slik opplæring direkte eller indirekte.

___________
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Tillegg 2 til OPS 1.175

AOC-innehaverens ledelse og organisasjon

a) Alminnelige bestemmelser

måte. Utnevnte fagsjefer skal ha ledelseskompetanse og relevant teknisk/driftsmessig luftfartskompetanse.

b) Utnevnte fagsjefer

oppgaver.

2. Operatøren skal treffe tiltak for å sikre kontinuitet i tilsyn ved fagsjefers fravær.

bare dersom det kan godtas av vedkommende myndigheter.

ledelsesoppgaver som følger av driftens art og omfang.

2. Bakkepersonell

i) Bakkepersonellets størrelse avhenger av driftens art og omfang. Særlig avdelingene for drifts- og 
bakkearbeid skal være bemannet av opplært personell som har grundig innsikt i sine ansvarsområder i 
organisasjonen.

at det opprettholdes en passende standard. I slike tilfeller skal den berørte fagsjef ha som oppgave å sikre 
at alle ansatte hos underleverandøren overholder de nødvendige standarder.

3. Kontroll

tilrettelagt at de kan ivareta sine kontrolloppgaver.

iii) Kontroll av besetningsmedlemmer og bakkepersonell skal utføres av enkeltpersoner med tilstrekkelig 

d) Lokaler

reiseplanlegging.

2. Kontortjenester skal straks kunne distribuere driftsinstrukser og annen informasjon til alle berørte parter.

e) Dokumentasjon

Operatøren skal treffe tiltak for utarbeiding og endring av håndbøker og annen dokumentasjon.

__________
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KAPITTEL D

DRIFTSPROSEDYRER

OPS 1.192

Terminologi

I denne forordning menes med:

og redningstjeneste.

OPS 1.245 a).

uforutsett bruk til 3 %.

i) Drivstoff til uforutsett bruk. Det drivstoffet som kreves for å kompensere for uforutsette faktorer som vil kunne ha 

høyder.

navigasjonshjelpemiddel.

k) Fastsatt marsjhastighet med én motor ute av drift. For ETOPS skal den godkjente marsjhastighet med én motor ute 
av drift for det planlagte driftsområdet tilsvare en hastighet som operatøren har valgt og reguleringsmyndigheten 

m) Utsendelse. ETOPS-minsteverdier for planlegging gjelder fram til utsendelse. Med utsendelse menes det øyeblikket 
da luftfartøyet settes i bevegelse av egen kraft med henblikk på avgang.
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OPS 1.195

Driftsmessig ledelse

Operatøren skal

for luftfartsselskap.

OPS 1.200

Driftshåndbok

Operatøren skal utarbeide en driftshåndbok i samsvar med kapittel P til bruk og veiledning for driftspersonellet.

OPS 1.205

Driftspersonellets kompetanse

oppgaver og driften som helhet.

OPS 1.210

Fastsettelse av prosedyrer

OPS 1.215

OPS 1.216

OPS 1.220

(Se OPS 1.192)
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OPS 1.225

Flyplassens driftsmessige minstekriterier

OPS 1.230

b) Uten hensyn til a) kan en fartøysjef godta en ATC-klarering som avviker fra den offentliggjorte avgangs- eller 

OPS 1.235

Prosedyrer for støyreduksjon

(Se OPS 1.192)

med følgende:

a) Operatøren skal sørge for at sikkerheten prioriteres foran støyreduksjon.

b) Disse prosedyrene skal være slik utformet at kan anvendes på en enkel og sikker måte uten at besetningens 

1. Støyreduksjonsprosedyre for avgang nr. 1 (NADP 1) som er utformet for å nå støyreduksjonsmålet på korte 
strekninger.

2. Støyreduksjonsprosedyre for avgang nr. 2 (NADP 2) som er utformet for å nå støyreduksjonsmålet på lange 
strekninger.
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OPS 1.240

Ruter og driftsområder

a) Operatøren skal sikre at driften skjer bare på ruter eller innen områder der

b) Operatøren skal sikre at driften skjer i samsvar med eventuelle begrensninger som myndigheten har pålagt med 
hensyn til ruter eller driftsområder.

OPS 1.241

Drift i avgrenset luftrom med reduserte minsteverdier for loddrett atskillelse

godkjenning). (Se også OPS 1.872).

OPS 1.243

Drift i områder med særskilte krav til navigasjonsytelse

OPS 1.245

(Se OPS 1.192)

standardforhold uten vind) enn
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opprettholde med én motor ute av drift.

OPS 1.246

(Se OPS 1.192)

har godkjent det (ETOPS-godkjenning).

korteste avstand gjelder. (Se også OPS 1.297 d)).

OPS 1.250

gjelder de høyeste verdiene.
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4. sannsynligheten for å oppleve ugunstige meteorologiske forhold (f.eks. kraftig turbulens og nedadgående 

5. sannsynlige unøyaktigheter i luftfartskartene.

3. alle forutsigbare hendelser langs den planlagte ruten.

OPS 1.255

Retningslinjer for drivstoff

(Se tillegg 1 og 2 til OPS 1.255)

1. prosedyrer i driftshåndboken og data avledet av
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OPS 1.260

Transport av bevegelseshemmede personer

a) Operatøren skal fastsette prosedyrer for transport av bevegelseshemmede personer.

b) Operatøren skal sikre at bevegelseshemmede personer ikke tildeles eller opptar seter der deres nærvær kan

OPS 1.265

Transport av avviste passasjerer, utviste personer eller personer i forvaring

OPS 1.270

Stuing av bagasje og frakt

(Se tillegg 1 til OPS 1.270)

i passasjerkabinen.

b) Operatøren skal fastsette prosedyrer for å sikre at all bagasje og frakt om bord som kan forårsake ulykke eller skade 

bevegelse.
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OPS 1.275

OPS 1.280

Plassering av passasjerseter

OPS 1.285

Informasjon til passasjerene

Operatøren skal sikre at

1. at passasjerene får en muntlig orientering om sikkerhetsspørsmål. Deler av orienteringen kan gis med 

2. at passasjerer får et kort med sikkerhetsopplysninger som viser med bilder hvordan nødutstyr og nødutganger 

2. at passasjerer får demonstrert følgende:
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1. at passasjerene minnes på følgende:

OPS 1.290
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OPS 1.295

1. begge følgende vilkår er oppfylt:

og

viser at skydekkehøyden i tidsrommet fra én time før til én time etter beregnet ankomsttidspunkt ved 

eller

værforholdene i tidsrommet fra én time før til én time etter beregnet ankomsttidspunkt vil være dårligere enn 

2. ingen meteorologiske opplysninger er tilgjengelige.
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OPS 1.297

gjeldende minsteverdier angitt i henhold til OPS 1.225 eller bedre. Det skal tas hensyn til skydekkehøyden dersom 

hensyn til enhver begrensning knyttet til operasjoner med én motor ute av drift.

eller

med tabell 1 nedenfor.

Tabell 1

 

Minsteverdier for planlegging

Kat. II og III Kat. I (merknad 1)

Kat. I Ikke-presisjon
(Merknad 1 og 2)

Ikke-presisjon Ikke-presisjon
(merknad 1 og 2) og
200 fot/1 000 m

Sirkling Sirkling

Merknad 1  RVR
Merknad 2  Skydekkehøyden skal være MDH eller over.

tidsrommet fra beregnet landingstidspunkt til én time etter det senest mulige landingstidspunktet. Operatøren skal 
angi i driftshåndboken metoden for fastsettelse av minsteverdiene for drift for den planlagte alternative ETOPS-
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Tabell 2

Minsteverdier for planlegging — ETOPS

Skydekkehøyde på den alternative Minsteverdier for vær

200 fot 800 meter

økning på 400 fot 1 500 meter

OPS 1.300

Framlegging av ATS-reiseplan

OPS 1.305

(Se tillegg 1 til OPS 1.305)

praktiske og hurtigst tilgjengelige midler.

OPS 1.307

Påfylling/avtanking av drivstoff med lavt oktantall

Operatøren skal fastsette prosedyrer for påfylling/avtanking av drivstoff med lavt oktantall (f.eks. Jet-B eller tilsvarende) 
dersom dette kreves.

OPS 1.308

Bakoverskyving og tauing

a) Operatøren skal sikre at alle prosedyrer for tilbakeskyving og tauing er i samsvar med gjeldende standarder og 
prosedyrer for luftfart.

mindre
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OPS 1.310

Besetningsmedlemmene ved sine plasser

a) Flygebesetningsmedlemmer

plass med mindre fravær er nødvendig for at vedkommende skal kunne utføre sine oppgaver i forbindelse 

betjeningsinnretninger til enhver tid.

arbeidsbyrden tillater det. Kontrollert hvile tatt på denne måten skal aldri anses som en del av en hvileperiode 

OPS 1.311

(Se tillegg 1 til OPS 1.311)

Operatøren skal sørge for at det minste antallet kabinbesetningsmedlemmer som er påkrevd i henhold til OPS 1.990 

1. operatøren har fastsatt en prosedyre for evakuering av passasjerer med dette reduserte antallet 

4. kabinsjefen er til stede i passasjerkabinen og

5. kontrollene av kabinen før ombordstigning er fullført.

Denne reduksjonen er ikke tillatt når antallet kabinbesetningsmedlemmer er fastsatt etter OPS 1.990 d).

1. operatøren har fastsatt en prosedyre for evakuering av passasjerer med dette reduserte antallet 

2. kabinsjefen er til stede i passasjerkabinen.
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OPS 1.313

Bruk av hodetelefoner

– på bakken:

– når fartøysjefen anser det nødvendig.

b) I vilkårene i 1 ovenfor skal svanehalsmikrofonen eller tilsvarende være slik plassert at den kan brukes til toveis 
radiokommunikasjon.

OPS 1.315

Nødevakueringsutstyr

OPS 1.320

Seter, sikkerhetsbelter og -seler

a) Besetningsmedlemmer

besetningsmedlem være sikret med tilgjengelige sikkerhetsbelter og -seler.

vedkommende er på sin plass.

b) Passasjerer

forekommer på annen måte enn i form av én voksen og ett spedbarn som er sikret på egnet måte med et ekstra 

OPS 1.325

Sikring av passasjerkabin og pantry(er)

avgang og landing.

all bagasje er tilstrekkelig sikret.
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OPS 1.330

Nødutstyrets tilgjengelighet

Fartøysjefen skal sikre at relevant nødutstyr forblir lett tilgjengelig for umiddelbar bruk.

OPS 1.335

Røyking om bord

a) Fartøysjefen skal sikre at ingen person om bord tillates å røyke

5. i områder av kabinen der det tilføres oksygen.

OPS 1.340

Meteorologiske forhold

med mindre det foreligger opplysninger som viser at de forventede værforhold på ankomsttidspunktet ved 

er bedre enn minsteverdiene for planlegging fastsatt i OPS 1.297.

eller

 dersom det foreligger opplysninger som viser at forventede værforhold på ankomsttidspunktet ved 

aktuelle tidspunkt er slik at det er mulig å overholde disse reglene.
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OPS 1.345

Is og annen forurensning — Prosedyrer på bakken

OPS 1.346

OPS 1.350

Drivstoff- og oljeforsyning

OPS 1.355

Avgangsforhold

OPS 1.360

Anvendelse av minstevilkår for avgang

enn gjeldende minstevilkår.

OPS 1.365

minstehøyder unntatt når det er nødvendig for avgang og landing.

OPS 1.370

Operatøren skal fastsette prosedyrer for å sikre at simulering av unormale situasjoner eller nødssituasjoner som 
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OPS 1.375

samsvar med følgende kriterier:

drivstoff skal registreres og vurderes med henblikk på å

2. Relevante drivstoffdata skal registreres.

er minst

eller

endelig drivstoffreserve.

3. Fartøysjefen skal erklære at det foreligger en nødssituasjon dersom beregnet nyttbart drivstoff ved landing på 

4. Tilleggsvilkår for særlige prosedyrer.

-

endelig drivstoffreserve.
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minst den totale mengden av:

nødvendig drivstoff i henhold til punkt 3.1.d i tillegg 1 til OPS 1.255.

OPS 1.380

OPS 1.385

Bruk av tilleggsoksygen

kabinhøyden er over 13 000 fot.

OPS 1.390

Kosmisk stråling

1 mSv per år:

2. ta hensyn til anslått eksponering ved utarbeiding av arbeidsplaner med sikte på å redusere dosene for sterkt 

5. sikre at det føres journal for hvert enkelt besetningsmedlem som kan bli utsatt for sterk eksponering. 
Eksponeringsgraden skal meddeles vedkommende personer hvert år og når vedkommende forlater operatøren.

overskrides.

OPS 1.395

Terrengvarsling
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OPS 1.398

Operatøren skal fastsette prosedyrer som sikrer følgende:

 De korrigerende tiltakene må

OPS 1.400

OPS 1.405

tillegg 1 til OPS 1.430.

referansen er oppnådd ved DA/H eller MDA/H og opprettholdes.
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 Merk:«Relevant» betyr i denne sammenheng den del av rullebanen som brukes under høyhastighetsfasen av 
landingen ned til en hastighet på ca. 60 knop.

OPS 1.410

Driftsprosedyrer — Terskelkryssingshøyde

OPS 1.415

Reisedagbok

Fartøysjefen skal sikre at reisedagboken føres.

OPS 1.420

Rapportering av hendelser

a) Terminologi

påvirke driftssikkerheten.

i) en person blir dødelig eller alvorlig skadet som følge av at vedkommende

ii) luftfartøyet utsettes for skade eller strukturelle feil som har ugunstig innvirkning på strukturens styrke eller 

iii) luftfartøyet er savnet eller er fullstendig utilgjengelig.
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b) Rapportering av hendelser. Operatøren skal fastsette prosedyrer for rapportering av hendelser som tar hensyn til 
ansvarsforholdene beskrevet nedenfor og omstendighetene beskrevet i punkt d).

1. OPS 1.085 b) angir besetningsmedlemmenes ansvar for å rapportere hendelser som setter eller kan sette 
driftssikkerheten i fare.

sette driftssikkerheten i fare.

omstendigheter forhindrer det.

4. Fartøysjefen skal sikre at alle kjente eller antatte tekniske feil og alle overskridelser av tekniske begrensninger 

fartøysjefen dessuten inngi en rapport til myndigheten i samsvar med punkt b) 2 ovenfor.

samtidig med at rapporten inngis til myndigheten.

Operatøren skal fastsette prosedyrer for rapportering av ulykker og alvorlige hendelser som tar hensyn til 
ansvarsforholdene beskrevet nedenfor og omstendighetene beskrevet i punkt d) nedenfor.

1. Fartøysjefen skal underrette operatøren om enhver ulykke eller alvorlig hendelse som forekommer mens 

tjenestevei operatøren har fastsatt.

tidspunktet da ulykken eller den alvorlige hendelsen fant sted.

d) Særlige rapporter

Dessuten skal fartøysjefen underrette myndigheten om hendelsen.

svar på et ACAS-forslag om unnvikelsesmanøver.
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3. Fuglefare og sammenstøt med fugl

er observert.

dersom sammenstøtet har forårsaket betydelig skade på luftfartøyet eller tap av eller feil ved en vesentlig 

ansvarlig for å inngi rapporten.

4. Hendelser og ulykker med farlig gods Operatøren skal rapportere hendelser og ulykker i forbindelse med 

tilleggsopplysninger. (Se også OPS 1.1225).

også OPS 1.1245).

OPS 1.425

Reservert

___________
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Tillegg 1 til OPS 1.255

Retningslinjer for drivstoff

Mengden nyttbart drivstoff om bord før avgang skal tilsvare summen av:

skal tilsvare den største av mengdene i a) eller b) nedenfor:

a) Enten

bruker disse opplysningene til en statistisk analyse for å beregne drivstoffet til uforutsett bruk for denne 

a) omfatte
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valgt i samsvar med OPS 1.295.

1.6.  Den minste mengde tilleggsdrivstoff som gjør det mulig

 tilleggsdrivstoff kreves imidlertid bare dersom den minste mengde drivstoff som er beregnet i samsvar med 

2. Prosedyre for redusert drivstoff til uforutsett bruk (RCF)

(kommersielt bestemmelsessted) med en prosedyre for redusert drivstoff til uforutsett bruk med bruk av et 

nyttbart drivstoff om bord ved avgang være den største av 2.1. eller 2.2. nedenfor:

2.1.  Den sammenlagte mengden av

f) tilleggsdrivstoff og

2.2.  Den sammenlagte mengden av
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f) tilleggsdrivstoff og

3. Prosedyre med forhåndsfastsatt punkt (PDP)

være den største av 3.1 og 3.2 nedenfor.

3.1.  Den sammenlagte mengden av

3.2.  Den sammenlagte mengden av

punktet. Se punkt 3 ovenfor.

_________
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Tillegg 2 til OPS 1.255

Retningslinjer for drivstoff

(se tillegg 1 til OPS 1.255 1.3 a) ii) og OPS 1.192).

Figur 1

bruk til 3 %

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.270

Stuing av bagasje og frakt

til følgende:

størrelse at den kan fastholdes på en tilfredsstillende måte.

der.

6. Bagasje og frakt skal ikke plasseres der den kan hindre adgang til nødutstyr.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.305

kommunikasjon og iverksette og lede en evakuering.

6. Passasjerene skal få beskjed om å løsne på sikkerhetsbeltene og avstå fra å røyke.

en umiddelbar nødevakuering.

10.  Det skal være truffet tiltak for sikker og rask evakuering.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.311

__________



2.10.2014 Nr. 56/971EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KAPITTEL E

ALLVÆRSDRIFT

OPS 1.430

Flyplassens driftsmessige minstekriterier — alminnelige bestemmelser

(se tillegg 1 (gammelt) og tillegg 1 (nytt) til OPS 1.430)

ikke er lavere enn verdiene angitt i henholdsvis tillegg 1 (gammelt) eller tillegg 1 (nytt). Metoden for å bestemme 
disse minstekriteriene skal kunne godtas av myndigheten. Disse minstekriteriene skal ikke være lavere enn det 

operatøren fullt ut ta hensyn til

4. egnetheten og ytelsen til tilgjengelige visuelle og ikke-visuelle hjelpemidler på bakken (se tillegg 1 (nytt) til 

brukes.
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d) 4.  Unntakene angitt i d) 3. skal begrenses til steder der det klart er i offentlighetens interesse at nåværende drift 

e) 1.  Operatøren skal påse at enten tillegg 1 (gammelt) eller tillegg 1 (nytt) til OPS 1.430 anvendes. Operatøren skal 
imidlertid påse at tillegg 1 (nytt) til OPS 1.430 anvendes senest tre år etter datoen for offentliggjøring.

ikke kan oppfylles.

e) 3.  Unntakene nevnt i punkt e) 2. skal begrenses til steder der det klart er i offentlighetens interesse at nåværende drift 

OPS 1.435

Terminologi

I dette kapittel menes med:
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landingen manuelt etter en funksjonsfeil i det primære systemet.

Merknad: et typisk sekundært uavhengig HUD/HUDLS gir normalt veiledning i form av styreangivelse, men kan 
alternativt gi situasjonsinformasjon (eller avviksinformasjon),

OPS 1.440

Drift i dårlig sikt — Alminnelige driftsregler

(Se tillegg 1 til OPS 1.440)

kategori III bare dersom

og utstyrt i samsvar med CS-AWO for allværsdrift eller tilsvarende bestemmelser som er godkjent av 

5. beslutningshøyden bestemmes ved hjelp av radiohøydemåler.

godkjent det.

OPS 1.445

Drift i dårlig sikt — Flyplassvurderinger
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OPS 1.450

(Se tillegg 1 til OPS 1.450)

2. opplæring og kontroll utføres i samsvar med en detaljert studieplan som er godkjent av myndigheten og inkludert 

OPS 1.455

Drift i dårlig sikt — Driftsprosedyrer

(Se tillegg 1 til OPS 1.455)

b) Fartøysjefen skal forvisse seg om at

kategori II eller III begynnes.

OPS 1.460

Drift i dårlig sikt — Minsteutstyr

a) Operatøren skal inkludere i driftshåndboken minsteutstyret som må være funksjonsdyktig når en avgang i 

hensiktsmessig for den driften som til enhver tid skal gjennomføres.
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OPS 1.465

Minstekriterier for VFR-drift

(Se tillegg 1 til OPS 1.465)

Operatøren skal sikre at

__________
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Tillegg 1 (gammelt) til OPS 1.430

Flyplassens driftsmessige minstekriterier

a) Minstekriterier for avgang

1. Alminnelige bestemmelser

tilleggsvilkår (f.eks. skydekkets høyde).

ii) Fartøysjefen kan begynne avgang bare dersom værforholdene ved avgangsplassen er tilsvarende eller bedre 

er tilgjengelig.

er lik eller bedre enn påkrevd minsteverdi.

Tabell 1

RVR/sikt ved avgang

Anlegg (Merknad 3)

Ingen (bare om dagen) 500 m

Rullebanekantlys og/eller senterlinjemerking 250/300 m
(Merknad 1 og 2)

Rullebanekant- og senterlinjelys 200/250 m
(Merknad 1)

150/200 m
(Merknad 1 og 4)

Merknad 2: For nattdrift kreves minst rullebanekantlys og rullebane-endelys.

Merknad 4: Nødvendig RVR-verdi skal være oppnådd på alle relevante RVR-målepunkter, med unntak av  
bestemmelsene i merknad 3 ovenfor.

at de er i stand til å overholde gjeldende hinderklaringskrav ved motorsvikt i nærmere angitt høyde. De 

lavere enn verdiene gitt i tabell 1 ovenfor eller tabell 2 nedenfor. 
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Tabell 2

Høyde over rullebanen der motorsvikt antas å inntreffe i forhold til RVR/Sikt

Antatt høyde over avgangsrullebanen ved motorsvikt (merknad 2)

< 50 fot 200 m

51-300 fot 300 m

101-150 fot 400 m

151-300 fot 500 m

201-300 fot 1 000 m

> 300 fot 1 500 m (Merknad 1)

Merknad 1: Avstanden på 1 500 m får anvendelse også dersom ingen positiv netto stigebane etter avgang kan utledes.

dersom vedkommende kan fastslå at de aktuelle forholdene tilfredsstiller gjeldende minstekriterier for 
avgang.

4. Unntak fra punkt a) 3 i) ovenfor:

rullebanebeskyttelse og utstyr tilsvarende landingsoperasjoner etter kategori III er tilgjengelig.

1. Systemets minsteverdier

verdiene gitt i tabell 3 nedenfor.

Tabell 3

Systemets minsteverdier

Anlegg Laveste MDH

ILS (ingen glidebane — LLZ) 250 fot

SRA (avsluttes ved 1/2 NM) 250 fot

SRA (avsluttes ved 1 NM) 300 fot

SRA (avsluttes ved 2 NM) 350 fot

300 fot

250 fot

NDB 300 fot

300 fot
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2. Minstehøyde for nedstigning. Operatøren skal sikre at minstehøyden for nedstigning for en ikke-

ii) systemets minsteverdi.

Tabell 4a

Fullstendig utstyrte bakkeanlegg (merknad 1, 5, 6 og 7)

MDH
A B C D

250-299 fot 800 m 800 m 800 m 1 200 m

300-449 fot 900 m 1 000 m 1 000 m 1 400 m

450-649 fot 1 000 m 1 200 m 1 200 m 1 600 m

650 fot og over 1 200 m 1 400 m 1 400 m 1 800 m

Tabell 4b

Middels utstyrte bakkeanlegg (merknad 2, 5, 6 og 7)

MDH
A B C D

250-299 fot 1 000 m 1 100 m 1 200 m 1 400 m

300-449 fot 1 200 m 1 300 m 1 400 m 1 600 m

450-649 fot 1 400 m 1 500 m 1 600 m 1 800 m

650 fot og over 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m
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Tabell 4c

merknad 3, 5, 6 og 7)

MDH
A B C D

250-299 fot 1 200 m 1 300 m 1 400 m 1 600 m

300-449 fot 1 300 m 1 400 m 1 600 m 1 800 m

450-649 fot 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m

650 fot og over 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m

Tabell 4d

merknad 4, 5, 6 og 7)

MDH
A B C D

250-299 fot 1 500 m 1 500 m 1 600 m 1 800 m

300-449 fot 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m

450-649 fot 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m

650 fot og over 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m

Merknad 1: 

Merknad 2:  

Merknad 3:  

Merknad 4:  
tatt.

Merknad 5:  
glidevinkler kreves det vanligvis at visuelt glidebaneutstyr (f.eks. PAPI) også er synlig ved minstehøyde for 
nedstigning (MDH).

Merknad 6:  
nedenfor.

Merknad 7:  

til MDA.

meter.

iv) 200 fot.
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viii) landingssonelys eller

Tabell 5

Minsteverdier for kategori I

Beslutningshøyde (Merknad 7)

Merknad 5)

Fullstendig utstyrte
(Merknad 1 og 6)

Middels utstyrte
(Merknad 2 og 6) utstyrte

(Merknad 3 og 6)

Ingen
(Merknad 4 og 6)

200 fot 550 m 700 m 800 m 1 000 m

201-250 fot 600 m 700 m 800 m 1 000 m

251-300 fot 650 m 800 m 900 m 1 200 m

301 fot og over 800 m 900 m 1 000 m 1 200 m

Merknad 1: 

Merknad 2:  

Merknad 3:  
lengder  Lysene skal være slått på.

Merknad 4:  
tatt.

Merknad 5:  
Merknad 6:  
Merknad 7: 
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en egnet autopilot sammen med ILS eller MLS; i så fall gjelder normale minsteverdier. Beslutningshøyden som 

eller MLS med

ii) en rullebanesikt på minst 300 meter.

2. Beslutningshøyde. Operatøren skal sikre at beslutningshøyden for operasjon etter kategori II ikke er lavere enn

v) 100 fot.

med punkt d) 2 ovenfor bare dersom det er oppnådd og opprettholdes en visuell referanse i form av et segment 

belysning i landingssonen.

Tabell 6

Minsteverdier for kategori II

se merknad 1)

Beslutnings-høyde Kategori D

100-120 fot 300 m 300 m
(Merknad 2)/350 m

121-140 fot 400 m 400 m

141 fot og over 450 m 450 m

Merknad 1: 

for DH som skal benyttes.
Merknad 2:  
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1. Alminnelige bestemmelser. Operasjoner etter Kategori III inndeles som følger:

B) en rullebanesikt på minst 200 meter.

Merknad: Dersom beslutningshøyde (DH) og rullebanesikt (RVR) ikke faller innenfor samme kategori, er det 
RVR som avgjør hvilken kategori driften anses å tilhøre.

ikke er lavere enn

3. Drift uten beslutningshøyde. Drift uten beslutningshøyde kan gjennomføres bare dersom

iii) operatøren er godkjent for operasjoner etter KAT III uten beslutningshøyde.

mindre særlige begrensninger er offentliggjort i AIP eller NOTAM.

punkt e)  2 ovenfor bare dersom det er oppnådd og kan opprettholdes en visuell referanse i form av et segment 

med punkt e) 2 ovenfor med mindre en visuell referanse i form av minst ett senterlinjelys er oppnådd og 
kan opprettholdes.

iii) For operasjoner etter kategori III uten beslutningshøyde er det ikke noe krav om visuell kontakt med 
rullebanen før landing.
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Tabell 7

utrulling

Minsteverdier for kategori III

kategori
Beslutningshøyde (fot)

(Merknad 2)
Kontroll-/veiledningssystem for 

utrulling

III A Mindre enn 100 fot Kreves ikke 200 m

III B Mindre enn 100 fot Sviktsikkert 150 m
(Merknad 1)

III B Mindre enn 50 fot Sviktsikkert 125 m

III B Mindre enn 50 fot eller ingen 
beslutningshøyde

Driftssikkert 75 m

Merknad 1: 
Merknad 2: 

f) Sirkling

Tabell 8

Flykategori

A B C D

MDH 400 fot 500 fot 600 fot 700 fot

Minste meteorologiske sikt 1 500 m 1 600 m 2 400 m 3600 m

2. Sirkling i fastsatte baner er en akseptert prosedyre i henhold til dette punkt.

over 1500 meter», anses ikke dette å være en rapportert RVR i denne sammenheng, og omregningstabellen 
kan brukes.

operatøren sikre at følgende tabell brukes:

Tabell 9

Omregning av sikt til RVR

Belysningsinnretninger i drift
Dag Natt

All annen belysning enn nevnt ovenfor

Ingen belysning
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Tillegg 1 (nytt) til OPS 1.430

Flyplassens driftsmessige minstekriterier

a) Minstekriterier for avgang

1. Alminnelige bestemmelser

tilleggsvilkår (f.eks. skydekkets høyde).

ii) Fartøysjefen kan begynne avgang bare dersom værforholdene ved avgangsplassen er tilsvarende eller bedre 

er tilgjengelig.

er lik eller bedre enn påkrevd minsteverdi.

Tabell 1

RVR/sikt ved avgang

Anlegg (Merknad 3)

Ingen (bare om dagen) 500 m

Rullebanekantlys og/eller senterlinjemerking 250/300 m
(Merknad 1 og 2)

Rullebanekant- og senterlinjelys 200/250 m
(Merknad 1)

150/200 m
(Merknad 1 og 4)

Merknad 1: 
Merknad 2: For nattdrift kreves minst rullebanekantlys og rullebane-endelys.
Merknad 3: 
Merknad 4: 

bestemmelsene i merknad 3 ovenfor.

at de er i stand til å overholde gjeldende hinderklaringskrav ved motorsvikt i nærmere angitt høyde. De 

lavere enn verdiene gitt i tabell 1 ovenfor eller tabell 2 nedenfor. 
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Tabell 2

Høyde over rullebanen der motorsvikt antas å inntreffe i forhold til RVR/sikt

Antatt høyde over avgangsrullebanen ved motorsvikt (Merknad 2)

< 50 fot 200 m

51-100 fot 300 m

101-150 fot 400 m

151-200 fot 500 m

201-300 fot 1 000 m

> 300 fot 1 500 m
(Merknad 1)

Merknad 1: Avstanden på 1 500 m får anvendelse også dersom ingen positiv netto stigebane etter avgang kan utledes.
Merknad 2: 

dersom vedkommende kan fastslå at de aktuelle forholdene tilfredsstiller gjeldende minstekriterier for 
avgang.

4. Unntak fra punkt a) 3 i) ovenfor:

A) et godkjent sideveis veiledningssystem eller

B

forutsatt at rullebanebeskyttelse og utstyr tilsvarende landinger etter kategori III er tilgjengelig.

myndigheten har godkjent noe annet.

myndigheten har godkjent noe annet.
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ikke er lavere enn

eller

idet den høyeste verdien velges.

ikke er lavere enn

idet den høyeste verdien velges.
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Tabell 3

Systemets minsteverdier og hjelpemidler (bakkeanlegg)

Systemets minsteverdier

Anlegg Laveste DH/MDH

Retningsindikator med eller uten DME 250 fot

SRA (avsluttes ved 1/2 NM) 250 fot

SRA (avsluttes ved 1 NM) 300 fot

SRA (avsluttes ved 2 NM eller mer) 350 fot

300 fot

300 fot

250 fot

NDB 350 fot

NDB/DME 300 fot

350 fot

kriterier:
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Merknad 1: 

3. Med godkjenning fra myndigheten kan formelen brukes med den faktiske glidebanen og/eller den faktiske 

Merknad: 

landinger i samsvar med punkt e) i dette tillegg.

nedenfor.

Tabell 4

OPS-anleggsklasse

senterlinjelysrekke

420-719 m) med enkeltlys eller lysrekke

eller ALS 210-419 m)
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Tabell 5

RVR/CMV (se tabell 11) i forhold til DH/MDH

DH eller MDH

Klasse av lysmerking

FALS IALS BALS NALS

Fot Meter

200 — 210 550 750 1000 1200

211 — 220 550 800 1000 1200

221 — 230 550 800 1000 1200

231 — 240 550 800 1000 1200

241 — 250 550 800 1000 1300

251 — 260 600 800 1100 1300

261 — 280 600 900 1100 1300

281 — 300 650 900 1200 1400

301 — 320 700 1000 1200 1400

321 — 340 800 1100 1300 1500

341 — 360 900 1200 1400 1600

361 — 380 1000 1300 1500 1700

381 — 400 1100 1400 1600 1800

401 — 420 1200 1500 1700 1900

421 — 440 1300 1600 1800 2000

441 — 460 1400 1700 1900 2100

461 — 480 1500 1800 2000 2200

481 500 1500 1800 2100 2300

501 — 520 1600 1900 2100 2400

521 — 540 1700 2000 2200 2400

541 — 560 1800 2100 2300 2500

561 — 580 1900 2200 2400 2600

581 — 600 2000 2300 2500 2700

601 — 620 2100 2400 2600 2800

621 — 640 2200 2500 2700 2900

641 — 660 2300 2600 2800 3000

661 — 680 2400 2700 2900 3100

681 — 700 2500 2800 3000 3200

701 — 720 2600 2900 3100 3300

721 — 740 2700 3000 3200 3400

741 — 760 2700 3000 3300 3500

761 — 800 2900 3200 3400 3600

801 — 850 3100 3400 3600 3800

851 — 900 3300 3600 3800 4000

901 — 950 3600 3900 4100 4300

951 — 1000 3800 4100 4300 4500

1001 — 1100 4100 4400 4600 4900

1101 — 1200 4600 4900 5000 5000

1201 og over 5000 5000 5000 5000
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Tabell 6

minsteverdiene for kategori I (nedre og øvre grenser):

Anlegg/vilkår
Flykategori

A B C D

Laveste Ifølge tabell 5

Høyeste 1500 1500 2400 2400

1 ii):

Laveste 750 750 750 750

Høyeste 1500 1500 2400 2400

— som ikke oppfyller 

ovenfor eller

— med en DH eller 

Laveste 1000 1000 1200 1200

Høyeste

den resulterende verdien skal ikke overstige 5 000 meter.

Tabell 6a

Utstyr som er ute av funksjon eller er forringet — innvirkning på minsteverdier for landing:

Utstyr som er ute av funksjon 
eller er forringet

(Merknad 1)

Innvirkning på minsteverdier for landing

kategori IIIB
(Merknad 2) kategori IIIA kategori II kategori I Ikke-presisjon

Reservesender for ILS Ikke tillatt Ingen innvirkning

Ingen innvirkning dersom det blir erstattet med et offentliggjort 
tilsvarende punkt

Midtre merkefyr Ingen innvirkning Ingen 
innvirkning 
med mindre 
brukt som 

MAPT

System for vurdering av 
midtpunktet dersom dette er godkjent av staten der 

av menneskelig observasjon

Ingen innvirkning

rullebaneende
Ingen innvirkning

i bruk
Ingen innvirkning dersom annen kilde på bakken er tilgjengelig

Skyhøydemåler Ingen innvirkning

Ikke tillatt ved drift med DH > 
50 fot

Ikke tillatt minsteverdier som ved ingen 
anlegg

210 m
Ingen innvirkning Ikke tillatt minsteverdier som ved ingen 

anlegg

420 m
Ingen innvirkning minsteverdier som ved middels 

utstyrte anlegg
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Utstyr som er ute av funksjon 
eller er forringet

(Merknad 1)

Innvirkning på minsteverdier for landing

kategori IIIB
(Merknad 2) kategori IIIA kategori II kategori I Ikke-presisjon

Nødstrømforsyning til Ingen innvirkning

Lysmerkingen for hele 
rullebanen

Ikke tillatt Dag – minsteverdier som ved 
ingen anlegg

Natt – ikke tillatt

Kantlys Bare om dagen. Natt – ikke tillatt

Senterlinjelys
Natt – ikke tillatt 300 m

Natt – 550 m

Ingen innvirkning

Senterlinjelys med 
mellomrom økt til 30 m

Ingen innvirkning

Landingssonelys
200 m

Natt – 300 m
Natt – 550 m

Ingen innvirkning

Nødstrømforsyning til 
rullebanelys

Ikke tillatt Ingen innvirkning

Lysanlegg for taksebane

Merknad 1:
a) Flere feil på andre rullebanelys enn de som er angitt i tabell 6a godtas ikke.

Merknad 2:

b) Rullebanelys

ii) Ingen landingssonelys – ingen begrensninger.

av følgende brukes minst ned til gjeldende DH:

eller
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e) Operasjoner etter lavere standardvilkår enn kategori I

1. Beslutningshøyde.

Beslutningshøyden for en operasjon etter lavere standardvilkår enn kategori I skal ikke være lavere enn

idet den høyeste verdien velges.

2. Type anlegg

o

ILS-anlegg uten reservesender er godtakbare bare dersom ytelse på nivå 2 tilbys.

De laveste minsteverdier en operatør kan bruke for operasjoner etter lavere standardvilkår enn kategori I er 
angitt i tabell 6b nedenfor.

Tabell 6b

Minste RVR/CMV for operasjoner etter lavere standardvilkår enn Kategori I i forhold til 

Minsteverdier for lavere standardvilkår enn kategori I

DH (fot)

Klasse av lysmerking

FALS IALS BALS NALS

200 — 210 400 500 600 750

211 — 220 450 550 650 800

221 — 230 500 600 700 900

231 — 240 500 650 750 1000

241 — 249 550 700 800 1100

Merknad 1:

rullebanesenterlinjelys.

opprettholdes en visuell referanse i form av et segment på minst tre påfølgende lys som utgjøres av midtlinjen 

hjelp av et godkjent HUDLS som kan benyttes ned til minst 150 fot.
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For å gjennomføre operasjoner etter lavere standardvilkår enn kategori I skal:

godkjent HUDLS til minst 150 fot over terskelen.

iii) Det automatiske landingssystemet skal være godkjent for operasjoner etter Kategori IIIA.

punkt h).

vii) Operatøren skal være godkjent av myndigheten.

1. Alminnelige bestemmelser

B) en rullebanesikt på minst 300 meter.

ved hjelp av ILS eller MLS som oppfyller kravene fastsatt i iii) nedenfor når det gjelder anlegg med

B) en rullebanesikt på minst 350/400 meter (se tabell 7b nedenfor).

o

ILS-anlegg uten reservesender er godtakbare bare dersom ytelse på nivå 2 tilbys.

2. Beslutningshøyde. Operatøren skal sørge for at beslutningshøyden for

i) operasjoner etter andre standardvilkår enn kategori II og etter kategori II er minst

idet den høyeste verdien velges.
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beslutningshøyden etter andre standardvilkår enn kategori II fastsatt i samsvar med punkt d) 2 ovenfor bare 
dersom det er oppnådd og opprettholdes en visuell referanse i form av et segment på minst tre påfølgende 

rullebanekantlysene eller en kombinasjon av dem. Denne visuelle referansen skal omfatte et lateralt element 

Tabell 7a

Minsteverdier for kategori II

DH (fot)
(Merknad 1a)

Fly i kategori D

100-120 300 m 300/350 m

(Merknad 2a)

121-140 400 m 400 m

141 og over 450 m 450 m

Merknad 1a:

ha betydning for DH som skal benyttes.
Merknad 2a:

Tabell 7b

Minste RVR for operasjoner etter andre standardvilkår enn kategori II i forhold til 

Minsteverdier etter andre standardvilkår enn kategori II

Automatisk landing eller bruk av et godkjent HUDLS til landingsøyeblikket

Klasse av lysanlegg

FALS IALS BALS NALS

Kategori A-C Kategori D Kategori A-D Kategori A-D Kategori A-D

DH (fot)

100-120 350 400 450 600 700

121-140 400 450 500 600 700

141-160 450 500 500 600 750

161-199 450 500 550 650 750

Merknad:  De visuelle hjelpemidlene som er nødvendige for å gjennomføre operasjoner etter andre standardvilkår 
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iii) For å gjennomføre operasjoner etter andre standardvilkår enn kategori II skal operatøren påse at egnede 

1. Alminnelige bestemmelser. Kategori III-drift inndeles som følger:

B) en rullebanesikt på minst 200 meter.

Merknad: Dersom beslutningshøyde (DH) og rullebanesikt (RVR) ikke faller innenfor samme kategori, er det 
RVR som avgjør hvilken kategori driften anses å tilhøre.

ikke er lavere enn

3. Drift uten beslutningshøyde. Drift uten beslutningshøyde kan gjennomføres bare dersom

iii) operatøren er godkjent for operasjoner etter kategori III uten beslutningshøyde.

Merknad: For kategori III-rullebaner kan det forutsettes at operasjoner uten beslutningshøyde er mulig med 
mindre særlige begrensninger er offentliggjort i AIP eller NOTAM.

beslutningshøyden fastsatt i samsvar med punkt e) 2 ovenfor bare dersom det er oppnådd og kan 
opprettholdes en visuell referanse i form av et segment på minst tre påfølgende lys som utgjøres av 

kombinasjon av dem.

mindre en visuell referanse i form av minst ett senterlinjelys er oppnådd og kan opprettholdes.
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Tabell 8

RVR for operasjoner etter kategori III i forhold til beslutningshøyde (DH) og kontroll-/
veiledningssystem for utrulling

Minsteverdier for Kategori III

Kategori Beslutningshøyde (fot)
(Merknad 2)

Kontroll-/veiledningssystem for 
utrulling

IIIA Mindre enn 100 fot Kreves ikke 200 m

IIIB Mindre enn 100 fot Sviktsikkert 150 m

Merknad 1

IIIB Mindre enn 50 fot Sviktsikkert 125 m

IIIB Mindre enn 50 fot eller ingen 
beslutningshøyde

Sviktsikkert (Merknad 3) 75 m

Merknad 1:
Merknad 2:
Merknad 3:  Det nevnte sviktsikre systemet kan bestå av et sviktsikkert hybridsystem.

h) Siktforbedringssystemer

kolonne 2:

Tabell 9

550 350

600 400

650 450

700 450

750 500

800 550

900 600

1000 650

1100 750

1200 800

1300 900

1400 900

1500 1000

1600 1100

1700 1100
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1800 1200

1900 1300

2000 1300

2100 1400

2200 1500

2300 1500

2400 1600

2500 1700

2600 1700

2700 1800

2800 1900

2900 1900

3000 2000

3100 2000

3200 2100

3300 2200

3400 2200

3500 2300

3600 2400

3700 2400

3800 2500

3900 2600

4000 2600

4100 2700

4200 2800

4300 2800

4400 2900

4500 3000

4600 3000

4700 3100

4800 3200

4900 3200

5000 3300

B) landingssonelysene eller landingssonemerkingen.

j) Sirkling

1. Minstehøyde for nedstigning (MDH). MDH for sirkling skal være den høyeste av
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2. Minstehøyde for nedstigning (MDA). MDA for sirkling skal beregnes ved at den offentliggjorte høyden for 

3. Sikt. Minste sikt for sirkling skal være den høyeste av

4. Uten hensyn til kravene i punkt 3 ovenfor kan en Myndighet frita en operatør fra kravet om å øke sikten over 
den som er beregnet på grunnlag av tabell 10.

5. Unntakene i punkt 4 skal begrenses til steder der det klart er i offentlighetens interesse at nåværende 

Tabell 10

Flykategori

A B C D

MDH (fot) 400 500 600 700

Minste meteorologiske sikt (m) 1500 1600 2400 3600

2. Sirkling i fastsatte baner er en akseptert prosedyre i henhold til dette punkt.

Merknad:  

operatøren påse at følgende tabell brukes:

Tabell 11

Omregning av meteorologisk sikt til RVR/CMV.

Belysningsinnretninger i drift
Dag Natt

All annen belysning enn nevnt ovenfor

Ingen belysning
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Tillegg 2 til OPS 1.430 c)

Flykategorier — Allværsdrift

Flykategori

A Under 91 knop

B Fra 91 til 120 knop

C Fra 121 til 140 knop

D Fra 141 til 165 knop

E Fra 166 til 210 knop

myndigheten har godkjent det.

driften.

___________
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Tillegg 1 til OPS 1.440

Drift i dårlig sikt — Alminnelige driftsregler

a) Alminnelige bestemmelser. Prosedyrene nedenfor gjelder for innføring og godkjenning av drift i dårlig sikt.

b) Driftsdemonstrasjon. Hensikten med driftsdemonstrasjonen er å bestemme eller validere bruken og effektiviteten 

vedlikeholdsprogrammer og håndbøker som gjelder kategori II/III-programmet som skal godkjennes.

å gjennomføre en fullstendig driftsdemonstrasjon for hver variant. Myndigheten kan også godta en reduksjon i 

samlede feilandelen ikke overskrider 5 %.

demonstrasjonsdataene skal gjøres tilgjengelig for myndigheten for evaluering.

e) Kontinuerlig overvåking

1. Etter å ha oppnådd førstegangstillatelse skal operatøren overvåke driften kontinuerlig for å avdekke eventuelle 

2. Følgende opplysninger skal oppbevares i et tidsrom på tolv måneder:

D) andre årsaker.

3. Operatøren skal fastsette prosedyrer for overvåking av ytelsen til det automatiske landingssystemet eller 
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f) Overgangsperioder

1. Operatører uten tidligere kategori II- eller III-erfaring

i) En operatør uten tidligere operativ kategori II- eller III-erfaring kan godkjennes for kategori II- eller III-

i driftsprosedyrene.

2. i) Operatører med tidligere kategori II- eller III-erfaring. En operatør med tidligere kategori II- eller III-
erfaring kan få godkjenning for en redusert overgangsperiode etter søknad til myndigheten.

2. For rullebaner med ujevnt terreng utenfor rullebaneterskelen eller andre forutsigbare eller kjente mangler skal 

etter kategori III begynnes.

rullebanekombinasjon.

denne typen eller varianten har samme eller lignende

C) bruk av HUDLS.

D) bruk av HUD/HUDLS ved hybridoperasjoner.
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C) automatisk/manuell utrulling.

utnytte hverandres erfaringer og rapporter ved overholdelse av bestemmelsene i dette punkt.

til OPS 1.440 – Drift i dårlig sikt – Alminnelige driftsregler som gjelder for operasjoner etter kategori II.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.450

kurset er godtakbart for myndigheten.

1. Flygebesetningsmedlemmer uten kategori II- eller kategori III-erfaring skal gjennomføre hele 

2. Flygebesetningsmedlemmer med kategori II eller kategori III-erfaring fra lignende type drift (automatisk 

sin tidligere kategori II- eller kategori III-erfaring på. Det forkortede kurset skal omfatte minst kravene i 

3. Flygebesetningsmedlemmer med kategori II- eller kategori III-erfaring fra operatøren kan gjennomgå et 

Det forkortede kurset skal ved bytte
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punkt d) 2 i).

samme type- eller klasserettighet må operatøren sikre at forskjellene og/eller likhetene mellom de berørte 

C) automatisk/manuell utrulling.

b) Bakkeopplæring. Operatøren skal sikre at førstegangs bakkeopplæringskurs for drift i dårlig sikt omfatter minst 
følgende:
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14.  viktigheten av riktig sittestilling og riktig øyeposisjon.

iii) overvåking av

og under varslingshøyden.
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6. Innledende kategori II- og III-opplæring skal omfatte minst følgende øvinger:

7.  Etterfølgende opplæringsfaser skal omfatte minst

B) at man går tilbake til manuell styring eller en nedgradert automatisk modus for å kontrollere avbrutte 

8.  Opplæringsprogrammet skal omfatte øvelse i å håndtere feil som krever at man går tilbake til høyere 
minsteverdier.

er 300 meter eller mindre.

som kan føre til både fortsatt og avbrutt avgang.

lav høyde krever enten
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opplæring og erfaring fra kategori II og kategori III.

4 i) nedenfor.

III-drift.

 bortsett fra at det kreves bare én manuell landing (to ved bruk av HUDLS fram til landingsøyeblikket) 

ii) For kategori III minst to automatiske landinger med følgende unntak:

B) Det kreves ingen automatisk landing under LIFUS når opplæringen som kreves i punkt d) 2) 

kurset.
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driftshåndboken.

C) for HUDLS-drift skal sektorkravene i e) 1 og 2 i) alltid gjelde; kravet oppfylles ikke gjennom timene 
på typen/klassen.

har kategori II- eller kategori III-erfaring som fartøysjef.

1. Operatøren skal sikre at følgende opplæring gjennomføres forut for godkjenning til å gjennomføre avganger 
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1. Operatøren skal i tilknytning til vanlig gjentatt opplæring og operatørens ferdighetskontroller sikre at en 

under gjennomføringen av operatørens ferdighetskontroll. Dersom operatøren er autorisert til å gjennomføre 

i løpet av operatørens ferdighetskontroll.

ferdighetskontroller hos operatøren.

tilgjengelig.

Merknad:  
vedlikeholdes ved gjentatt opplæring og kontroll som angitt i dette tillegg.

ikke være mindre enn det som kreves for å fullføre kategori II-opplæring ved bruk av HUD/HUDLS. Under 

andre standardvilkår enn kategori II hver 18. måned.

ikke være mindre enn det som kreves for å fullføre kategori II-opplæring ved bruk av HUD. Under gjentatt 

måned.

___________
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Tillegg 1 til OPS 1.455

Drift i dårlig sikt — Driftsprosedyrer

a) Alminnelige bestemmelser. Drift i dårlig sikt omfatter

Merknad 1: Et hybridsystem kan brukes ved alle disse driftsformer.

b) Prosedyrer og driftsinstrukser

brukes og hvilke prosedyrer som følges i førerkabinen. Operatøren skal i driftshåndboken klart fastsette 

oppmerksomhet skal vies fordelingen av oppgaver i førerkabinen for å sikre at arbeidsbelastningen for 

oppmerksomhet til overvåking og til beslutningsprosessen.

2. Operatøren skal angi de detaljerte driftsprosedyrer og -instrukser i driftshåndboken. Instruksene skal være i 

følgende punkter:

viii) tildeling av besetningens oppgaver under gjennomføringen av prosedyrer i henhold til punkt i)–iv) og vi) 
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______________
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Tillegg 1 til OPS 1.465

Minstesikt for VFR-drift

Luftromklasse A B C D E
(Merknad 1)

Over 900 m (3 000 fot) AMSL eller 

idet det høyeste velges

Over 900 m (3 000 fot) AMSL eller 

idet det høyeste velges

Avstand fra 
skyer

1 500 m vannrett
300 m (1 000 fot) loddrett i sikte

Flysikt 8 km ved og over 3 050 m (10 000 fot) AMSL (merknad 2
5 km under 3 050 m (10 000 fot) AMSL

5 km (merknad 3)

Merknad 1: 

Merknad 2: 
Merknad 3: 

140 knop eller mindre.
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KAPITTEL F

ALMINNELIG YTELSE

OPS 1.470

Virkeområde

d) Dersom det ikke er mulig fullt ut å oppfylle kravene i det aktuelle kapittel på grunn av særlige egenskaper ved 

sikkerhetsnivå tilsvarende det som kreves i det aktuelle kapittel.

OPS 1.475

Alminnelige bestemmelser

korrigere for de samme faktorene to ganger.

miljøforholdene og bruk av systemer som har negativ innvirkning på ytelsen.

e) Operatøren skal ta hensyn til kartenes nøyaktighet når vedkommende vurderer oppfyllelse av avgangskravene i det 
relevante kapittelet.

OPS 1.480

Terminologi
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er dekket av følgende:

ii) snø som er blitt sammenpresset til en fast masse som motstår ytterligere sammenpressing og vil holde seg 

ikke gjør den blank.

med fast dekke som er særlig preparert med riller eller porøst dekke og vedlikeholdt for å kunne opprettholde 

myndigheten og angitt i driftshåndboken.

tilgjengelig hinderfritt stigeområde.

ytelsesbegrensninger.

___________
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YTELSESKLASSE A

OPS 1.485

Alminnelige bestemmelser

b) Operatøren skal for våte og forurensede rullebaner sikre at det benyttes ytelsesdata som er bestemt i samsvar med 

OPS 1.490

Avgang

b) Operatøren skal oppfylle følgende krav ved fastsettelse av største tillatte masse ved avgang:

1. Akselerasjon-stopp-strekningen skal ikke overstige tilgjengelig akselerasjon-stopp-strekning.

overstiger halvparten av tilgjengelig avgangsstrekning.

3. Strekningen for rulling ved avgang skal ikke overstige tilgjengelig strekning for rulling ved avgang.

punkt.

5. På en våt eller forurenset rullebane skal massen ved avgang ikke overstige den som er tillatt for avgang på en 
tørr rullebane under de samme forhold.

5. høyst 50 % av den rapporterte motvindskomponenten eller minst 150 % av den rapporterte medvinds-
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OPS 1.495

Hinderklaring ved avgang

a) Operatøren skal sikre at netto stigebane etter avgang klarer alle hindringer med en loddrett avstand på minst 35 

4. høyst 50 % av den rapporterte motvindskomponenten eller minst 150 % av den rapporterte medvinds-
komponenten.

1. Kursendringer skal ikke tillates opp til det punkt der netto stigebane etter avgang har nådd en høyde som 

strekninger som følge av økte operasjonshastigheter.

behøver en operatør ikke ta hensyn til hindringer som har en sideveis avstand større enn

behøver en operatør ikke ta hensyn til hindringer som har en sideveis avstand større enn

f) Operatøren skal fastsette beredskapsprosedyrer for å oppfylle kravene i OPS 1.495 og gi en sikker rute der hindringer 

OPS 1.500

Underveis — Én motor ute av drift
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samsvar med punkt 1-4:

1. Motoren antas å svikte på det mest kritiske punktet på ruten.

forutsatt at det anvendes en sikker prosedyre.

at en sikker landing kan gjennomføres på det beregnede landingstidspunktet.

navigasjonsnøyaktigheten ikke er innenfor 95 %.

OPS 1.505

to motorer.

forutsatt at det anvendes en sikker prosedyre.
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OPS 1.510

landingsmassen som er angitt for den høyde og den aktuelle temperatur som er forventet på beregnet tidspunkt for 

av myndigheten.

 

myndigheten.

OPS 1.515

Landing - Tørre rullebaner

rullebaneterskelen

eventuelle andre tilleggskrav som myndigheten anser nødvendige for å sikre et godtakbart sikkerhetsnivå i 
hvert enkelt tilfelle.

punkt a) og b) ovenfor.
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OPS 1.520

Landing — Våte og forurensede rullebaner

samsvar med godkjente data for landingsstrekning på forurensede rullebaner eller tilsvarende som er akseptert av 
myndigheten.

om landingsstrekninger på våte rullebaner.

d) En landingsstrekning på en særlig preparert forurenset rullebane som er kortere enn det som kreves av punkt b) 

særlig tilleggsinformasjon om landingsstrekninger på forurensede rullebaner.

bokstav a) 1 og 2 ikke får anvendelse på punkt b) ovenfor.

____________
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Tillegg 1 til OPS 1.495  c) 3

Godkjenning av økte krengningsvinkler

3. Minsteverdier for vær og vindbegrensninger skal angis for hver rullebane og være godkjent av myndigheten.

4. Opplæring skal være i samsvar med OPS 1.975.

____________
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Tillegg 1 til OPS 1.515 a) 3

oppfylles:

Det skal tas hensyn til følgende:

___________
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Tillegg 1 til OPS 1.515 punkt a) 4).

Drift med korte landinger

a) Strekningen som brukes til beregning av tillatt landingsmasse kan med hensyn til OPS 1.550 a) 4) bestå av den 
anvendbare lengden av det erklærte sikkerhetsområdet pluss erklært tilgjengelig landingsstrekning. Myndigheten 
kan godkjenne slik drift etter følgende kriterier:

1. Påvisning av behov for korte landinger. Det skal foreligge en klar offentlig interesse for og driftsmessig 

forlengelse av rullebanen.

Dessuten skal vindbegrensninger være angitt i driftshåndboken.

slik drift.

3. Det antas at krysningshøyden over begynnelsen av den anvendbare delen av det erklærte sikkerhetsområdet er 
50 fot.

___________
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Tillegg 2 til OPS 1.515 a) 4)

Flyplasskriterier for korte landinger

a) Bruk av sikkerhetsområdet skal være godkjent av lufthavnsmyndigheten.

skal ikke overstige 90 meter.

brukes til korte landinger.

e) Hellingen på det erklærte sikkerhetsområdet skal ikke overstige 5 % oppover eller 2 % nedover i landingsretningen.

_____________
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KAPITTEL H

YTELSESKLASSE B

OPS 1.525

Alminnelige bestemmelser

Merknad: 

OPS 1.530

Avgang

6. høyst 50 % av den rapporterte motvindskomponenten eller minst 150 % av den rapporterte medvinds-
komponenten.
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OPS 1.535

1. at stigebanen etter avgang begynner i en høyde på 50 fot over bakkenivået ved enden av avgangsstrekningen 

og

en operatør ikke ta hensyn til hindringer som har en sideveis avstand større enn

behøver en operatør ikke ta hensyn til hindringer som har en sideveis avstand større enn

4. høyst 50 % av den rapporterte motvindskomponenten eller minst 150 % av den rapporterte medvinds-
komponenten.

OPS 1.540
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OPS 1.542

myndigheten har godkjent noe annet.

OPS 1.545

landingsmassen som er angitt for den høyde og den aktuelle temperatur som er forventet på beregnet tidspunkt for 

OPS 1.550

Landing — Tørre rullebaner

muliggjør landing med full stopp fra 50 fot over rullebaneterskelen innenfor 70 % av landingsstrekningen som er 

1. Myndigheten kan godkjenne bruk av landingsstrekningsdata som er faktorisert i samsvar med dette punkt på 

2. Myndigheten kan godkjenne korte landinger i samsvar med kriteriene i tillegg 2 til OPS 1.550 a).

4. rullebanehellingen i landingsretningen.
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OPS 1.555

Landing — Våte og forurensede rullebaner

om landingsstrekninger på våte rullebaner.

___________
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Tillegg 1 til OPS 1.525 b)

Alminnelige bestemmelser — Stigning ved avgang og landing

a) Stigning ved avgang

1. Alle motorer i drift

i) Stabil stigegradient etter avgang skal være minst 4 % med

i) Stabil stigegradient ved en høyde på 400 fot over avgangsnivået skal være målbart positiv med

E) en stigehastighet tilsvarende den som oppnås ved 50 fot.

b) Stigning ved landing

1. Alle motorer i drift

A) ikke mer enn den motoreffekt eller skyvekraft som er tilgjengelig åtte sekunder etter at 
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___________
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Tillegg 1 til OPS 1.535 b) 1) og c) 1)

Avgangsstigebane — Navigering basert på visuelle referanser

For å muliggjøre navigering basert på visuelle referanser skal en operatør sikre at de rådende værforhold på 

margin til hindringer og terreng som følger:

lysmarkering av hindringer).

_________
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Tillegg 1 til OPS 1.005 a)

oppfylles:

Det skal tas hensyn til følgende:

___________
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Tillegg 2 til OPS 1.550 a)

Drift med korte landinger

a) Strekningen som brukes til beregning av tillatt landingsmasse kan med hensyn til OPS 1.550 a) 2) bestå av den 
anvendbare lengden av det erklærte sikkerhetsområdet pluss erklært tilgjengelig landingsstrekning. Myndigheten 
kan godkjenne slik drift etter følgende kriterier:

rullebanen brukes til korte landinger.

3. Hellingen på det erklærte sikkerhetsområdet skal ikke overstige 5 % oppover eller 2 % nedover i 
landingsretningen.

4. Det erklærte sikkerhetsområdets anvendbare lengde i henhold til bestemmelsene i dette tillegg skal ikke 
overstige 90 meter.

rullebanens forlengede midtlinje.

6. Det antas at krysningshøyden over begynnelsen av den anvendbare delen av det erklærte sikkerhetsområdet er 
på minst 50 fot.

landing.

___________
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KAPITTEL I

YTELSESKLASSE C

OPS 1.560

Alminnelige bestemmelser

OPS 1.565

Avgang

en høyde på 50 fot over bakkenivået med alle motorer i drift og innenfor angitte forhold med største motoreffekt 

1. Akselerasjon-stopp-strekningen skal ikke overstige tilgjengelig akselerasjon-stopp-strekning.

overstiger halvparten av tilgjengelig avgangsstrekning.

3. Strekningen for rulling ved avgang skal ikke overstige tilgjengelig strekning for rulling ved avgang.

punkt.

5. På en våt eller forurenset rullebane skal massen ved avgang ikke overstige den som er tillatt for avgang på en 
tørr rullebane under de samme forhold.

5. høyst 50 % av den rapporterte motvindskomponenten eller minst 150 % av den rapporterte medvinds-
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OPS 1.570

Hinderklaring ved avgang

b) Stigebanen ved avgang skal begynne i en høyde på 50 fot over bakkenivået ved enden av avgangsstrekningen som 

4. høyst 50 % av den rapporterte motvindskomponenten eller minst 150 % av den rapporterte medvinds-
komponenten.

operasjonshastigheter.

behøver en operatør ikke ta hensyn til hindringer som har en sideveis avstand større enn

g) Operatøren skal fastsette beredskapsprosedyrer for å oppfylle kravene i OPS 1.570 og gi en sikker rute der hindringer 

OPS 1.575

Underveis — Alle motorer i drift

alle motorer i drift innenfor angitte vilkår for største kontinuerlige motoreffekt ved
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OPS 1.580

Underveis — Én motor ute av drift

NM) på hver side av planlagt rutetrasé med en loddrett klaring på minst

2 000 fot dersom stigehastigheten er mindre enn null.

utført etter svikt i én motor. 

angitt brutto stigehastighet.

dersom navigasjonsnøyaktigheten ikke er innenfor 95 %.

forutsatt at det anvendes en sikker prosedyre.

OPS 1.585

dersom navigasjonsnøyaktigheten ikke er innenfor 95 %.

forutsatt at det anvendes en sikker prosedyre.
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OPS 1.590

OPS 1.595

Landing — Tørr rullebane

muliggjør landing med full stopp fra 50 fot over rullebaneterskelen innenfor 70 % av landingsstrekningen som er 

4. rullebanehellingen i landingsretningen.

OPS 1.600

Landing — Våte og forurensede rullebaner

___________
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KAPITTEL J

MASSE OG BALANSE

OPS 1.605

Alminnelige bestemmelser

(Se tillegg 1 til OPS 1.605)

anvendes. De akkumulerte virkninger av endringer og reparasjoner på massen og balansen skal tas i betraktning og 

nøyaktig kjent.

skal bestemmes.

massen av nyttelasten i samsvar med standard passasjer- og bagasjemasser som angitt i OPS 1.620.

tettheten beregnet etter en metode som er angitt i driftshåndboken.

OPS 1.607

Terminologi

drivstoff og nyttelast. Denne massen omfatter for eksempel

3. drikkevann og toalettkjemikalier.
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OPS 1.610

Lasting, masse og balanse

Operatøren skal i driftshåndboken angi de prinsipper og metoder som er anvendt ved lasting og for masse- og 
balansesystemet som oppfyller kravene i OPS 1.605. Dette systemet skal omfatte alle typer planlagt virksomhet.

OPS 1.615

Masseverdier for besetning

a) Operatøren skal bruke følgende masseverdier for å bestemme tørr driftsmasse:

3. andre standardmasser som myndigheten kan godta.

b) Operatøren skal korrigere tørr driftsmasse for å ta hensyn til eventuell tilleggsbagasje. Det skal tas hensyn til denne 

OPS 1.620

Masseverdier for passasjerer og bagasje

a) Operatøren skal beregne massen av passasjerer og innsjekket bagasje ved hjelp av enten den faktiske massen av 

antallet passasjerseter er mindre enn ti. I slike tilfeller kan passasjermassen bestemmes ved hjelp av muntlig utsagn 
fra eller på vegne av hver passasjer med tilføyelse av en forhåndsfastsatt konstant for å ta hensyn til håndbagasje 

håndbagasje inkluderes. Slik veiing skal utføres umiddelbart før ombordstigning og på et nærliggende sted.

2 nedenfor anvendes. Standardmassene omfatter håndbagasje og massen av eventuelle spedbarn under to år som 

punkt.

og kvinner i tabell 1 anvendelse. Som alternativ i tilfeller der det samlede antallet tilgjengelige passasjerseter 

benyttes til ikke-kommersiell frakt av visse kategorier av passasjerer.

Tabell 1

Passasjerseter
Menn Kvinner Alle voksne

88 kg 70 kg 84 kg

83 kg 69 kg 76 kg

Barn 35 kg 35 kg 35 kg
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e) Masseverdier for passasjerer — 19 eller færre seter

og kvinner i tabell 2 anvendelse.

Tabell 2

Passasjerseter 1-5 6-9 10-19

Menn 104 kg 96 kg 92 kg

Kvinner 86 kg 78 kg 74 kg

Barn 35 kg 35 kg 35 kg

f) Masseverdier for bagasje

2. I tabell 3

har opprinnelses- og bestemmelsessted på forskjellige kontinenter.

Tabell 3

Standardmasse for bagasje

Innenriks 11 kg

Innen den europeiske region 13 kg

Interkontinental 15 kg

Alle andre 13 kg

godkjenning en detaljert plan for veiingsundersøkelse og anvende den statistiske analysemetoden som er gitt i 

de reviderte standardmasseverdiene anvendelse bare for denne operatøren. De reviderte standardmasseverdiene kan 
benyttes bare under omstendigheter som tilsvarer dem som undersøkelsen er utført for. Dersom standardmassene 

ved å legge til en tilstrekkelig massetilleggsverdi.

bagasje ved veiing eller ved å legge til en tilstrekkelig massetilleggsverdi.

j) Operatøren skal sikre at en fartøysjef blir underrettet dersom en ikke-standardmetode er benyttet for å bestemme 
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OPS 1.625

Masse- og balansedokumentasjon

(Se tillegg 1 til OPS 1.625)

Masse- og balansedokumentasjonen skal gjøre det mulig for fartøysjefen å fastslå at lasten og fordelingen av den er 

fordelingen av den er i samsvar med masse- og balansedokumentasjonen. Dette dokumentet skal kunne godtas av 

12).)

b) Operatøren skal angi prosedyrer for endringer i lasten som skjer i siste øyeblikk.

kreves i punkt a) og b).

_________
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Tillegg 1 til OPS 1.605

Masse og balanse — Alminnelige bestemmelser

(Se OPS 1.605)

siste veiing.

to veiinger skal fastsettes av operatøren i samsvar med kravene i OPS 1.605 b). Dessuten skal massen og 

2. Flåtens masse og tyngdepunktplassering

ii) Toleranser

men med en egen verdi for tyngdepunktplassering.

verdiene for egen masse og tyngdepunktplassering eller underkastes en særskilt undersøkelse og 
godkjenning.

verdier.
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Minste antall veiinger

2 eller 3 n

4-9 (n +3)/2

(n +51)/10

4. Prosedyre for veiing

D) sikring av at veiingen skjer i en lukket bygning

b) Særlige standardmasser for nyttelast. I tillegg til standardmassene for passasjerer og innsjekket bagasje kan 
operatøren søke myndigheten om godkjenning for standardmasser for andre typer last.

balanse.
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d) Tyngdepunktsbegrensninger

bevegelser og forbruk/overføring av drivstoff.

_________
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Tillegg 1 til OPS 1.620 f)

innen det området som er avgrenset av følgende punkter:

— N7200 E04500

— N4000 E04500

— N3500 E03700

— N3000 E03700

— N3000 W00600

— N2700 W00900

— N2700 W03000

— N6700 W03000

— N7200 W01000

— N7200 E04500

Figur 1

Den europeiske region

_________
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Tillegg 1 til OPS 1.620 g)

Prosedyre for å bestemme reviderte standardmasseverdier for passasjerer og bagasje

a) Passasjerer

2. Utvalgets omfang. Prøveplanen skal minst omfatte vekting av den største av følgende verdier:

i) et antall passasjerer beregnet ut fra en pilotprøve ved bruk av vanlige statistiske prosedyrer og basert på et 

3. Passasjerenes masse. Passasjerenes masse skal omfatte massen av passasjerenes eiendeler som medbringes ved 

ombordstigning.

velges.

b) Innsjekket bagasje. Den statistiske prosedyren for å bestemme revidert standard bagasjemasseverdier på grunnlag 

innsjekket bagasje skal veies.

analyse. En slik analyse vil generere gjennomsnittlige masseverdier for passasjerer og bagasje samt andre data.

kvinner.

til reviderte standardmasseverdier:

Antall passasjerseter Nødvendig masseøkning

1–5 16 kg

6–9 8 kg

10–19 4 kg
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4. Operatører har mulighet til å inngi en detaljert undersøkelsesplan til myndigheten for godkjenning og deretter 

ved hjelp av den prosedyre som er forklart i dette tillegg. Slike avvik skal vurderes på nytt med høyst fem års 
mellomrom.

5. Alle reviderte standardmasseverdier for voksne skal bygge på et forhold mellom menn og kvinner på 80/20 for 

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.625

Masse- og balansedokumentasjon

a) Masse- og balansedokumentasjon

1. Innhold

i) Masse- og balansedokumentasjonen skal inneholde følgende opplysninger:

L) grenseverdier for masse og tyngdepunkt.

ii) Med forbehold om myndighetens godkjenning kan en operatør utelate enkelte av disse dataene fra masse- 
og balansedokumentasjonen.

2. Endring i siste øyeblikk. Dersom det forekommer en endring i siste øyeblikk etter at masse- og 

inkluderes i masse- og balansedokumentasjonen. Største tillatte endring i antallet passasjerer eller last i 

b) Edb-baserte systemer. Dersom masse- og balansedokumentasjon utarbeides av et edb-basert system for masse og 

utdataene med høyst seks måneders mellomrom.

ønsker å bruke et edb-basert masse- og balansesystem om bord som hovedkilde for klarering.

___________
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KAPITTEL K

INSTRUMENTER OG UTSTYR

OPS 1.630

Alminnelig innledning

med mindre andre ytelsesstandarder kreves i drifts- og luftdyktighetsbestemmelsene. Instrumenter og utstyr som 

mindre det er fastsatt bestemmelser med tilbakevirkende kraft.

10.  barnesikringsinnretninger som omhandlet i OPS 1.730 a) 3).

det være slik installert at utstyret er klart til bruk fra et hvilket som helst sted der utstyret må kunne brukes.



2.10.2014 Nr. 56/1049EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

OPS 1.635

Elektriske sikringer

OPS 1.640

Flyets driftslys

OPS 1.645

Vindusviskere

OPS 1.650

VFR-drift om dagen — Flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/1050 2.10.2014

6. en stabilisert retningsgyro.

l) Hvert fartsmålersystem skal være utstyrt med et oppvarmet pitotrør eller et tilsvarende hjelpemiddel til å forebygge 
funksjonsfeil på grunn av enten kondensering eller isdannelse for

funksjonsvelgere eller annet tilhørende utstyr dersom dette er relevant.

OPS 1.652

IFR-drift om natten — Flyge- og navigasjonsinstrumenter og tilhørende utstyr
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d) Et hastighetsmålersystem med pitotrørvarmer eller tilsvarende hjelpemiddel for forebygging av funksjonsfeil på 

avgang på 5 700 kg eller mindre er tillatt med ett statisk trykksystem og én alternativ kilde for statisk trykk.

drum-pointer) eller tilsvarende visning.

2. Et hastighetsmålersystem med pitotrørvarmer eller tilsvarende hjelpemiddel for forebygging av funksjonsfeil på 

6. en stabilisert retningsgyro.

når denne strømforsyningen er i bruk.

n) En kartholder i en lett lesbar posisjon som kan belyses ved nattdrift.
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krengningsindikatorer erstattes med krengningsindikatorer.

funksjonsvelgere eller annet tilhørende utstyr dersom dette er relevant.

OPS 1.655

har høydehold- og styrekursfunksjon.

OPS 1.660

Høydevarslingssystem

som er i stand til

medlemsstat 1. april 1995.

OPS 1.665

Terrengvarslingssystem

største godkjent passasjerseteantall på mer enn ni bare dersom det er utstyrt med et terrengvarslingssystem med en 

og gi besetningen oversikt over terrenget framover for å overholde sikkerhetsmarginen til bakken.
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OPS 1.668

Flybåret antikollisjonssystem

antikollisjonssystem med et laveste ytelsesnivå som minst tilsvarer ACAS II.

OPS 1.670

Flybåret værradarutstyr

a) Operatøren kan benytte

værradar.

forutsatt at dette er godkjent av myndigheten.

OPS 1.675

Utstyr for drift under forhold med isdannelse

utstyrt for drift under forhold med isdannelse.

OPS 1.680

Utstyr for påvisning av kosmisk stråling

stråling (dvs. summen av ioniserende stråling og nøytronstråling av galaktisk og solar opprinnelse) og 

2. det er innført et system for kvartalsvis prøvetaking av stråling som myndigheten kan godta.

OPS 1.685
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OPS 1.690

Flytelefonsystem for besetningsmedlemmene

i en medlemsstat 1. april 1995.

2. sørge for toveiskommunikasjon mellom førerkabinen og

4. være lett tilgjengelig for bruk på obligatoriske plasser for kabinbesetningsmedlemmer i nærheten av hver enkelt 

6. ha et hjelpemiddel som gjør at anropsmottakeren kan fastslå hvorvidt det dreier seg om et normalt anrop eller 

OPS 1.695

Personvarslingssystem

personvarslingssystem.

3. for hver påkrevd nødutgang for passasjerer som ligger på gulvnivå i nærheten av et sete for 

ligger så nær hverandre at det er mulig for kabinbesetningsmedlemmer som sitter i sine seter å kommunisere 

4. kunne betjenes av et kabinbesetningsmedlem i løpet av 10 sekunder på alle plassene i kabinen der det er 

kabinbesetningen.



2.10.2014 Nr. 56/1055EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

OPS 1.700

Taleregistratorer — 1

 bare dersom det er utstyrt med en taleregistrator som med henvisning til en tidsskala gjør opptak av

OPS 1.705

Taleregistratorer — 2

gjør opptak av

b) Taleregistratoren skal kunne lagre opptak fra minst de siste 30 minuttene den har vært i drift.
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OPS 1.710

Taleregistratorer — 3

utstedt eget luftdyktighetsbevis før 1. april 1998 bare dersom det er utstyrt med en taleregistrator som registrerer

b) Taleregistratoren skal kunne lagre opptak fra minst de siste 30 minuttene den har vært i drift.

OPS 1.715

Ferdsskrivere — 1

(Se tillegg 1 til OPS 1.715)

metode er tilgjengelig for enkel framhenting av dataene fra lagringsmediet.

mindre.

OPS 1.715.
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parametrer dersom

dersom myndigheten kan godta dette.

og

1 til OPS 1.720.

OPS 1.720

Ferdsskrivere — 2

(Se tillegg 1 til OPS 1.720)

ferdsskriver som ved hjelp av en digital metode registrerer og lagrer data og har et system for enkel framhenting av 
disse dataene fra lagringsmediet.

b) Ferdsskriveren skal kunne lagre data fra minst de siste 25 timene den har vært i drift.

OPS 1.720.

vilkår er oppfylt:

1. Føleren er ikke lett tilgjengelig.

2. Det er ikke tilstrekkelig kapasitet i ferdsskriversystemet.

3. Det kreves en endring i utstyret som genererer data.
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1. Føleren er ikke lett tilgjengelig.

2. Det er ikke tilstrekkelig kapasitet i ferdsskriversystemet.

3. Det kreves en endring i utstyret som genererer data.

avdrift) er ikke tilgjengelige i digital form.

dersom myndigheten kan godta dette.

OPS 1.725

Ferdsskrivere — 3

(Se tillegg 1 til OPS 1.725)

som ved hjelp av en digital metode registrerer og lagrer data og har et system for enkel framhenting av dataene fra 
lagringsmediet.

b) Ferdsskriveren skal kunne lagre data fra minst de siste 25 timene den har vært i drift.

1 til OPS 1.725 når et av følgende vilkår er oppfylt:

i) Føleren er ikke lett tilgjengelig.

ii) Det er ikke tilstrekkelig kapasitet i ferdsskriversystemet.

en endring i utstyret som genererer data:
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dersom myndigheten kan godta dette.

OPS 1.727

Kombinasjonsregistrator

a) Kravene om taleregistrator og ferdsskriver kan oppfylles ved

eller

være utstyrt med en taleregistrator og en ferdsskriver.

b) En kombinasjonsregistrator er en ferdsskriver som registrerer

disse punktene.

OPS 1.730

Seter, sikkerhetsbelter, sikkerhetsseler og barnesikringsinnretninger

kravet utelukker likevel ikke at kabinbesetningsmedlemmer utover det påkrevde minsteantallet benytter 

b) Alle sikkerhetsbelter med skulderseler skal ha en ettpunkts utløsermekanisme.
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skulderseler.

OPS 1.731

forbudt.

OPS 1.735

Innvendige dører og gardiner

b) Et hjelpemiddel for å åpne enhver dør som skiller en passasjerkabin fra en annen kabin som har nødutgang. 
Hjelpemiddelet for å åpne slike dører skal være lett tilgjengelig.

sikres i åpen stilling.

d) Et skilt på hver innvendige dør eller ved siden av hvert forheng som må passeres for å få adgang til en nødutgang 

e) Et hjelpemiddel som alle besetningsmedlemmer kan bruke til å låse opp enhver dør som normalt er tilgjengelig for 
passasjerer og som kan låses av passasjerer.

OPS 1.745

Førstehjelpsskrin

samsvar med følgende tabell:

Antall passasjerseter Antall førstehjelpsskrin som kreves

0-99 1

100-199 2

200-299 3

4

b) Operatøren skal sikre at førstehjelpsskrinene



2.10.2014 Nr. 56/1061EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

OPS 1.755

Medisinsk nødutstyr

2. operatøren skal sikre at det medisinske nødutstyret

OPS 1.760

Oksygen til førstehjelp

årsaker kan ha behov for oksygen etter et trykkfall i passasjerkabinen. Oksygenmengden skal beregnes ved å bruke 
en gjennomsnittlig tilførselshastighet på minst tre liter per minutt per person ved STPD (Standard Temperature 

være bærbare.

OPS 1.770

Tilleggsoksygen — Fly med trykkabin

(Se tillegg 1 til OPS 1.770)

a) Alminnelige bestemmelser

oksygenutstyr som kan lagre og fordele den oksygenforsyning som kreves i dette punkt.

forutsetning at kabintrykket tapes i den høyde eller på det punkt som er mest kritisk ut fra oksygenbehovet samt 
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mindre det er godtgjort overfor myndigheten at ingen sannsynlig svikt i kabinen eller trykksystemet vil føre til 

i kabinen brukes som et grunnlag for fastsettelse av oksygenforsyningen.

b) Krav til oksygenutstyr og oksygenforsyning

1. Flygebesetningsmedlemmer

til oksygenforsyningen.

besetningsmedlemmene når de sitter på sine plasser.

unntatt når punkt v) nedenfor får anvendelse. Ekstra kabinbesetningsmedlemmer om bord utover minste 
påkrevde besetning samt ekstra besetningsmedlemmer skal ansees som passasjerer med hensyn til 
oksygenforsyningen.

ii) Fly beregnet på drift ved trykkhøyder over 25 000 fot skal utstyres med et tilstrekkelig antall reserveuttak 
og masker og/eller tilstrekkelig antall bærbare oksygenenheter med masker til bruk av alle påkrevde 
kabinbesetningsmedlemmer. Reserveuttakene og/eller de bærbare oksygenenhetene skal fordeles jevnt 

tilførselsenheter og uttak skal være minst 10 % høyere enn antall seter. De ekstra enhetene skal fordeles 
jevnt i kabinen.

tilførselsenheter og uttak skal være minst 10 % høyere enn antall seter. De ekstra enhetene skal fordeles 
jevnt i kabinen.

minutter.

OPS 1.775

Tilleggsoksygen — Fly uten trykkabin

(Se tillegg 1 til OPS 1.775)

a) Alminnelige bestemmelser

et system for lagring og fordeling av den nødvendige oksygenforsyning.
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oksygenforsyning.

b) Krav med hensyn til oksygenforsyning

hensyn til oksygenforsyningen.

passasjerer skal forsynes med oksygen i samsvar med tillegg 1. Ekstra kabinbesetningsmedlemmer om bord
utover minste påkrevde besetning samt ekstra besetningsmedlemmer skal ansees som passasjerer med hensyn
til oksygenforsyningen.

OPS 1.780

Åndedrettsvern for besetningen

i førerkabinen samt sørger for oksygen i et tidsrom på minst 15 minutter. Forsyningen for åndedrettsvernet kan 

kabinbesetningsmedlemmer samt å sørge for pustegass i et tidsrom på minst 15 minutter.

kabinbesetningsmedlemmer.

d) I tillegg skal lett tilgjengelig bærbart åndedrettsvern være tilgjengelig og plassert ved eller i nærheten av

lasterommet.

OPS 1.790

Håndholdte brannslokkingsapparater

a) Typen og mengden slokkemiddel skal være egnet for de branntyper som kan tenkes å forekomme i kabinen der

gasskonsentrasjon.
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ikke ligger på hoveddekket for passasjerer.

d) Minst ett lett tilgjengelig håndholdt brannslokkingsapparat skal være tilgjengelig for bruk i hvert klasse A- eller 

e) Minst følgende antall håndholdte brannslokkingsapparater skal være hensiktsmessig plassert i passasjerkabinen(e):

Største godkjent passasjerseteantall Antall brannslokkingsapparater

7-30 1

31-60 2

61-200 3

201-300 4

301-400 5

401-500 6

501-600 7

8

OPS 1.795

Brannøkser og brekkjern

OPS 1.800

Merking av gjennombruddspunkter

to meter mellom nabomerker.
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OPS 1.805

Hjelpemidler for nødevakuering

gjør det mulig for passasjerer og besetning å nå bakken trygt i en nødssituasjon.

b) Slikt utstyr eller slike innretninger behøver ikke være tilgjengelig ved utganger over vingene dersom det påtenkte 

OPS 1.810

Megafoner

1. For hvert passasjerdekk:

Passasjerseteantall Antall megafoner som kreves

61-99 1

2

minst én megafon.

OPS 1.815

Nødbelysning

skal omfatte følgende:

i) Kilder til generell kabinbelysning.

ii) Innvendig belysning i områder med nødutganger på gulvnivå.
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utvendig nødbelysning ved alle utganger over vinger og ved utganger der det kreves hjelpemidler for 
avstigning.

et system for merking av nødevakueringsvei ved gulvet.

CS-25:

i) Kilder til generell kabinbelysning.

ii) Innvendig belysning i områder med nødutganger.

OPS 1.820

Automatisk nødpeilesender

med minst

etter 1. juli 2008.

med minst

OPS 1.825

Redningsvester

redningsvester skal være slik oppbevart at de er lett tilgjengelige fra setet eller køyeplassen til den personen 

som er utstyrt med lys for å lette ettersøkningen.



2.10.2014 Nr. 56/1067EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

oppbevart at de er lett tilgjengelige fra setet eller køyeplassen til den personen redningsvesten er beregnet på. 

ettersøkningen.

OPS 1.830

enn det som tilsvarer

skal være utstyrt med

OPS 1.835

Overlevingsutstyr

med følgende:

marsjhastighet fra et område som er egnet for nødlanding.
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OPS 1.840

til sjøs.

___________
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Tillegg 1 til OPS 1.715

Ferdsskrivere — 1 — Liste over parametrer som skal registreres

Merknad:  Tallene i venstre kolonne gjenspeiler serienumrene i EUROCAE-dokument ED55.

Nr. PARAMETER

1

2

3

4

5 NORMAL AKSELERASJON

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
AFCS

16

17

Merknad:  Tallene i venstre kolonne gjenspeiler serienumrene i EUROCAE-dokument ED55.

Nr. PARAMETER

1

2

3

4

5 NORMAL AKSELERASJON

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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Merknad:  Tallene i venstre kolonne gjenspeiler serienumrene i EUROCAE-dokument ED55.

Nr. PARAMETER

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 POSISJON FOR UNDERSTELL ELLER SPAK FOR UNDERSTELL

Tabell C — Fly utstyrt med elektroniske visningssystemer

Merknad:  Tallet i midtkolonnen gjenspeiler serienumrene i EUROCAE-dokument ED55 tabell A1.5.

Nr. Nr. PARAMETER

33 6

34 7

35 8

36 9

37 10

38 11

39 12

40 13

41 14

42 15
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Tillegg 1 til OPS 1.720

Ferdsskrivere — 2 — Liste over parametrer som skal registreres

Nr. PARAMETER

1

2

3

4

5 NORMAL AKSELERASJON

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15a

15b

Nr. PARAMETER

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 POSISJON FOR UNDERSTELL ELLER SPAK FOR UNDERSTELL
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Tillegg 1 til OPS 1.725

Ferdsskrivere — 3 — Liste over parametrer som skal registreres

Nr. PARAMETER

1

2

3

4

5 NORMAL AKSELERASJON

Nr. PARAMETER

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15a

15b

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 POSISJON FOR UNDERSTELL ELLER SPAK FOR UNDERSTELL



2.10.2014 Nr. 56/1073EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tillegg 1 til OPS 1.770

Tabell 1

a) b)

TILFØRSEL TIL

1. Alle som tjenestegjør i førerkabinen

ikke under

overstiger 25 000 fot (merknad 2)

(merknad 3)

2. Alle påkrevde 
kabinbesetningsmedlemmer 30 minutter (merknad 2

ved disse høydene.

3. 100 % av passasjerene (merknad 5)
ikke under 10 minutter (merknad 4).

4. 30 % av passasjerene (merknad 5)
15 000 fot.

5. 10 % av passasjerene (merknad 5)
14 000 fot etter de første 30 minuttene ved disse høydene.

Merknad 1: 
Merknad 2: 

Merknad 3: 

Merknad 4: 

Merknad 5: 
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Tillegg 1 til OPS 1.775

Tabell 1

a) b)

TILFØRSEL TIL

1. Alle som tjenestegjør i førerkabinen

2. Alle påkrevde kabinbesetnings-
medlemmer

høyst 13 000 fot.

3. 100 % av passasjerene (se merknad)

4. 10 % av passasjerene (se merknad)
høyst 13 000 fot.

Merknad: 
to år.
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KAPITTEL L

KOMMUNIKASJONS- OG NAVIGASJONSUTSTYR

OPS 1.845

Alminnelig innledning

utstyret må kunne brukes.

b) Minstestandardene for kommunikasjons- og navigasjonsutstyrets ytelse er som angitt i gjeldende ETSO (European 

OPS 1.850

Radioutstyr

OPS 1.855

Lydbetjeningspanel
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OPS 1.860

Radioutstyr for VFR-drift langs ruter der det navigeres etter visuelle landemerker

det er utstyrt med det radiokommunikasjonsutstyr som kreves under normale driftsforhold for å oppnå følgende:

OPS 1.865

Kommunikasjons- og navigasjonsutstyr for drift i henhold til IFR, eller i henhold til VFR langs ruter der det 
ikke navigeres etter visuelle landemerker

b) Radioutstyr. Operatøren skal sikre at radioutstyret omfatter minst

1. to uavhengige radiokommunikasjonssystemer i samsvar med det som under normale driftsforhold er nødvendig 

med et system for langdistansekommunikasjon (HF-system) bare dersom alternative prosedyrer for kommunikasjon 
er offentliggjort for det aktuelle luftrommet.

d) Navigasjonsutstyr. Operatøren skal sikre at navigasjonsutstyret

1. omfatter minst

2. oppfyller kravet til navigasjonsytelse (RNP) for drift i det aktuelle luftrommet.
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ruten er mulig.

av alternative systemer.

OPS 1.866

Transponderutstyr

OPS 1.870

Ytterligere navigasjonsutstyr for drift i MNPS-luftrom

vedkommendes plass.

OPS 1.872

Utstyr for drift i avgrenset luftrom med reduserte minsteverdier for loddrett atskillelse (RVSM)

høydemålersystemet og brukes til å opprettholde høyde.
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OPS 1.873

Elektronisk håndtering av navigasjonsdata

a) Operatøren skal ikke bruke en navigasjonsdatabase som er beregnet på anvendelse av luftbåren navigasjon som 

(LoA) av type 2 eller tilsvarende.

bruke de elektroniske navigasjonsdataproduktene med mindre myndigheten har godkjent operatørens framgangsmåter 
for å sikre at den anvendte prosessen og de leverte produktene har oppfylt tilsvarende integritetsstandarder.

myndigheten har godkjent operatørens prosedyrer for å sikre at den anvendte prosessen og produktene som er 

d) Operatøren skal fortsette å overvåke både prosessen og produktene i samsvar med kravene i OPS 1.035.

e) Operatøren skal innføre prosedyrer som sikrer rettidig distribusjon og innføring av aktuelle og uforandrede 

_________
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KAPITTEL M

VEDLIKEHOLD AV FLY

OPS 1.875

Alminnelige bestemmelser

organisasjonen som er godkjent i henhold til del 145.

__________
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KAPITTEL N

FLYGEBESETNING

OPS 1.940

Flygebesetningens sammensetning

(Se tillegg 1 og 2 til OPS 1.940)

a) Operatøren skal sikre at

godtas av myndigheten.

næringsdrivende og/eller arbeider frilans eller deltid. I den forbindelse skal det tas særlig hensyn til det samlede 

CRM-kurs.

operatøren sikre at

OPS 1.943

Operatørens grunnleggende opplæring i administrasjon av besetningsressurser (CRM)

medarbeidere skal gjennomføre operatørens CRM-opplæring i løpet av det første året hos operatøren.
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gjennomføre et teorikurs som bygger på ATPL-programmet for menneskelige ytelser og begrensninger (se kravene 

operatørens grunnleggende CRM-opplæring.

kan bistås av eksperter for å gå nærmere inn på bestemte områder.

OPS 1.945

Omstillingsopplæring og kontroll

(Se tillegg 1 til OPS 1.945)

a) Operatøren skal sikre at

9. elementer av CRM-opplæring integreres i omstillingskurset.

med ferdighetskontrollen for type- eller klasserettighet i henhold til kravene som gjelder for utstedelse av 

opplæring som myndigheten kan godta.
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avganger og landinger reduseres.

oppfriskningsopplæring som myndigheten kan godta.

avganger og landinger reduseres.

OPS 1.950

Differanseopplæring og tilvenningsopplæring

ii) ved endring av utstyr og/eller prosedyrer for typer eller varianter i drift.

b) Operatøren skal i driftshåndboken angi når slik differanseopplæring eller tilvenningsopplæring er påkrevd.

OPS 1.955

Utnevnelse til fartøysjef
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6. elementer av administrasjon av besetningsressurser (CRM).

OPS 1.960

Fartøysjefer som er CPL-innehavere

a) Operatøren skal sikre at

dersom

OPS 1.965

Gjentatt opplæring og kontroll

(Se tillegg 1 og 2 til OPS 1.965)

a) Alminnelige bestemmelser Operatøren skal sikre at

3. gjentatt opplæring gis av følgende personell:

eller SFI oppfyller operatørens krav til erfaring og kunnskap i tilstrekkelig grad til å gi instruksjon på de 
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iv) administrasjon av besetningsressurser (CRM):

A) integrasjon av CRM-elementer i alle faser av den gjentatte opplæringen — av alt personell som gir 

4. gjentatt kontroll utføres av følgende personell:

b) Operatørens ferdighetskontroll

1. Operatøren skal sikre at

utløp. Dersom utstedelsen skjer i løpet av de siste tre kalendermånedene av gyldighetsperioden til en tidligere 

utløpsdatoen for den foregående kontrollen.

løpe fra utstedelsesdatoen til tolv kalendermåneder etter utløpsdatoen for tidligere linjekontroll.

gjennomgår opplæring og kontroll når det gjelder plassering og bruk av alt nød- og sikkerhetsutstyr om bord. 

av utstedelsesmåneden. Dersom utstedelsen skjer i løpet av de siste tre kalendermånedene av gyldighetsperioden til 

etter utløpsdatoen for den tidligere nød- og sikkerhetskontrollen.

e) CRM. Operatøren skal sikre at

CRM-opplæringen skal dekkes i løpet av en periode på høyst tre år.

og oppfriskingsopplæring minst hver 12. kalendermåned. Dersom opplæringen er gjennomført innenfor tre 

gjennomføres innenfor tolv kalendermåneder etter den opprinnelige utløpsdatoen for forrige bakke- og 
oppfriskingsopplæring.
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minst hver 12. kalendermåned. Dersom opplæringen er gjennomført innenfor tre kalendermåneder før utløpet av 

OPS 1.968

(Se tillegg 1 til OPS 1.968)

a) Operatøren skal sikre at

og at

2. opplærings- og kontrollprogrammet er angitt i driftshåndboken og er godtakbart for myndigheten.

OPS 1.970

Aktuell erfaring

a) Operatøren skal sikre at

typerettighetsinstruktør eller typerettighetskontrollør. For perioder utover 120 dager oppfylles kravet til aktuell 

OPS 1.975

angitt i b) ovenfor.

d) Dersom beviset fornyes i løpet av de siste tre kalendermånedene av gyldigheten av et tidligere bevis på rute- og 
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OPS 1.978

(Se tillegg 1 til OPS 1.978)

a) Etter minst to års sammenhengende drift kan en operatør erstatte de kravene til opplæring og kontroll for 

og vedlikeholder et ferdighetsnivå som minst like høyt som det nivået som oppnås ved å følge bestemmelsene i 

av utstedelsesmåneden. Dersom utstedelsen skjer i løpet av de siste tre kalendermånedene av forrige 

myndighetens godkjenning utvide gyldighetsperioden for OPS 1.965 og 1.970 som følger:

1. Operatørens ferdighetskontroll – tolv kalendermåneder i tillegg til det som gjenstår av utstedelsesmåneden. 
Dersom utstedelsen skjer i løpet av de siste tre kalendermånedene av gyldighetsperioden til en tidligere 

utløpsdatoen på den tidligere operatørs ferdighetskontroll.

2. Linjekontroll – 24 kalendermåneder i tillegg til det som gjenstår av utstedelsesmåneden. Dersom utstedelsen 

gyldighetsperioden løpe fra utstedelsesdatoen til 24 kalendermåneder etter utløpsdatoen for forrige linjekontroll. 

godkjenning.

3. Kontroll av nød- og sikkerhetsutstyr – 24 kalendermåneder i tillegg til det som gjenstår av utstedelsesmåneden. 

gyldighetsperioden løpe fra utstedelsesdatoen til 24 kalendermåneder etter utløpsdatoen for forrige kontroll.

OPS 1.980

(Se tillegg 1 til OPS 1.980)

3. manøvreringsegenskaper.
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2. laveste erfaringsnivå på en type eller variant før opplæring på og drift av en annen type eller variant kan 

4. alle relevante krav til aktuell erfaring for hver type eller variant.

OPS 1.981

2. skal operatøren i driftshåndboken angi hensiktsmessige prosedyrer og/eller driftbegrensninger som er godkjent 
av myndigheten.

OPS 1.985

Opplæringslogger

a) Operatøren skal

________
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Tillegg 1 til OPS 1.940

b) Avløsning av fartøysjefen

d) Avløsing av styrmannen

1. Styrmannen kan avløses av

e) Minstekrav til avløsningsstyrmann underveis:

5. det kreves ikke aktuell erfaring som angitt i OPS 1.970. Flygeren skal imidlertid gjennomgå opplæring i 

Denne oppfriskingsopplæringen kan kombineres med opplæringen angitt i OPS 1.965.

myndigheten.

___________
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Tillegg 2 til OPS 1.940

oppfylt:

2. Prosedyrene for førerkabinen skal særlig omfatte

vi) bruk av forenklet underveisdokumentasjon.

timer som fartøysjef og

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.945

Operatørens omstillingskurs

a) En operatørs omstillingskurs skal omfatte

b) Omstillingskurset skal gjennomføres i den rekkefølge som er fastsatt i punkt a).

opplæring i prosedyrer for nødlanding på vann med bruk av utstyret i vann.

___________
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Tillegg 1 til OPS 1.965

Gjentatt opplæring og kontroll — Flygere

1. Bakke- og oppfriskingsopplæring.

i) Programmet for teori- og gjenoppfriskingsopplæring skal omfatte

C) gjennomgåelse av ulykker og hendelser.

2. Fly/STD-opplæring.

3. Opplæring i bruk av nød- og sikkerhetsutstyr

ii) Programmet for opplæring i nød- og sikkerhetsutstyr skal hvert år omfatte følgende elementer:

F) sikkerhetsprosedyrer.

iii) Opplæringsprogrammet skal hvert tredje år omfatte følgende elementer:
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4. Opplæring i administrasjon av besetningsressurser (CRM)

iii) Operatører skal fastsette framgangsmåter for ajourføring av sitt periodiske CRM-opplæringsprogram. 

1. Operatørens ferdighetskontroll
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punkt a) 3.

3. Linjekontroller

ii) Flygebesetningens CRM-ferdigheter skal vurderes etter en metode som er godtakbar for myndigheten og 
angitt i driftshåndboken. Hensikten med en slik vurdering er

A) å gi samlet og individuell tilbakemelding til besetningen og avdekke områder der repetisjonsopplæring 

B) å forbedre systemet for CRM-opplæring.

iii) CRM-vurderinger alene skal ikke brukes som begrunnelse for at linjekontrollen svikter.

kontrolleres i begge funksjoner.

fasene der vedkommende sitter i observatørsetet.

____________
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Tillegg 2 til OPS 1.965

Gjentatt opplæring og kontroll — Systemoperatører

gjentatt opplæring og kontroll.

en typerettighetsinstruktør eller typerettighetskontrollør for systemoperatører.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.968

tilleggsopplæring og kontroll som angitt i driftshåndboken samtidig med operatørens ferdighetskontroller angitt i 
OPS 1.965 b). Denne tilleggsopplæringen skal omfatte minst følgende:

3. landing med én motor ute av drift.

gyldige og i samsvar med bestemmelsene.

øvelsen utføres fra hvilket som helst av setene.

beskrevet i OPS 1.965 b) demonstrere utførelse av øvelser og prosedyrer som ellers ville ha vært fartøysjefens 

setene.

____________
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Tillegg 1 til OPS 1.978

1. Dokumentasjon med nærmere opplysninger om programmets omfang og krav.

2. En oppgaveanalyse som fastslår hvilke oppgaver som skal analyseres med hensyn til

og om relevant

iv) validerte markører for samarbeidsatferd.

herunder når og hvordan disse målene skal nås. Prosessen for utarbeiding av kursplaner skal kunne godtas av 
myndigheten.

4. Et særlig opplæringsprogram for

sine ferdighetsmål.

prosesser og framgangsmåter.

8.  En prosess som beskriver metodene som skal anvendes dersom overvåkings- og evalueringsprogrammene ikke 

9.  Et program for dataovervåking/-analyse.



2.10.2014 Nr. 56/1097EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

i) En sikkerhetsutredning som dokumenterer gyldigheten av

sikkerhetsutredning.

program for målrettet opplæring og tilknyttede opplæringsmål.

iii) En driftsperiode under datainnsamlingen og dataanalysen som skal sikre at sikkerhetsutredningen eller 
tilsvarende er effektiv samt validere oppgaveanalysen. I denne perioden skal operatøren fortsatt drive i 

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.980

driftsbegrensninger som er godtakbare for myndigheten.

skal operatøren sikre at

og

prosedyrer som sikrer tilstrekkelig tid til forberedelser.

2. punkt d) nedenfor.
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nedenfor.

7.  Dersom det ønskes godskriving for å redusere kravene til opplæring og kontroll samt til aktuell erfaring når det 

ikke behøver å repeteres for hver type eller variant.

i) OPS 1.965 b) krever to ferdighetskontroller hos operatøren hvert år. Dersom godskriving gis i samsvar 

ferdighetskontroll gi forlenget gyldighet for ferdighetskontrollen foretatt på den andre typen. Forutsatt at 
tidsrommet mellom ferdighetskontrollene ikke overstiger det som er fastsatt i relevant bestemmelse om 

relevant og godkjent gjentatt opplæring angis i driftshåndboken.

gyldighet for linjekontrollen foretatt på den andre typen eller varianten.

i samsvar med punkt 7 ovenfor.

operatøren påvise at egne prosedyrer og/eller driftsbegrensninger er godkjent i henhold til OPS 1.980 d).

___________
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KAPITTEL O

KABINBESETNING

OPS 1.988

Virkeområde

Operatøren skal sikre at alle kabinbesetningsmedlemmer oppfyller kravene i dette kapittel og alle andre sikkerhetskrav 
som gjelder for kabinbesetninger.

eller fartøysjefen.

OPS 1.989

a) Operatøren skal sikre at alle kabinbesetningsmedlemmer bærer operatørens kabinbesetningsuniform og klart kan 

krav i denne forordning.

OPS 1.990

Kabinbesetningens antall og sammensetning

driftshåndboken for å ivareta passasjerenes sikkerhet.

høyeste av følgende to tall:

1. ett kabinbesetningsmedlem for hvert 50. passasjersete eller brøkdel av 50 passasjerseter installert på samme 

kan antallet kabinbesetningsmedlemmer reduseres med ett for hvert 50. sete av differansen mellom største 

i besetningen.

er selvstendig næringsdrivende og/eller arbeider frilans eller deltid. I denne sammenhengen skal det tas særlig 

annen operatør.
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OPS 1.995

Minstekrav

Operatøren skal sikre at et kabinbesetningsmedlem

d) har gjennomført relevant omstillings- og/eller differanseopplæring som omfatter minst emnene oppført i OPS 

OPS 1.1000

Kabinsjefer

utpeke ett kabinbesetningsmedlem til å være ansvarlig overfor fartøysjefen.

b) Kabinsjefen skal ha ansvar overfor fartøysjefen for utførelse og samordning av prosedyrer for normale situasjoner 

sørge for å sikre passasjerkabinen og andre aktuelle områder.

utnevne en person til stillingen som kabinsjef med mindre vedkommende har minst ett års erfaring fra operativ 
tjeneste som kabinbesetningsmedlem og har gjennomført et relevant kurs som omfatter minst 

og

2. samarbeid innen besetningen:
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kabinsjef i tilfelle utnevnt kabinsjef er ute av stand til å utføre sine oppgaver. Slike prosedyrer skal være godtakbare 
for myndigheten og ta hensyn til kabinbesetningsmedlemmets driftserfaring.

e) CRM-opplæring: Et luftfartsforetak skal sikre at alle relevante elementer i tillegg 2 til OPS 1.1005/1.1010/1.1015 

Kabinsjefkurs.

OPS 1.1002

Drift med bare ett kabinbesetningsmedlem

følgende før vedkommende utfører oppgaver som eneste kabinbesetningsmedlem:

drift med bare ett kabinbesetningsmedlem:

i) ansvar overfor fartøysjefen for utførelse av den eller de prosedyrer for kabinsikkerhet og nødssituasjoner 

i driftshåndboken. Egnethet for drift med ett enkelt kabinbesetningsmedlem skal inngå i kriteriene for 

OPS 1.1005

Grunnleggende sikkerhetsopplæring

(Se tillegg 1 til OPS 1.1005 og tillegg 3 til OPS 1.1005/1.1010/1.1015)

a) Operatøren skal sikre at alle kabinbesetningsmedlemmer fullfører en grunnleggende sikkerhetsopplæring som 
omfatter minst emnene som er gjengitt i tillegg 1 til OPS 1.1005 før de begynner omstillingsopplæring.
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 enten

1. av operatøren

2. av en godkjent opplæringsorganisasjon.

skal på forhånd være godkjent av myndigheten.

fullført den grunnleggende sikkerhetsopplæringen og bestått kontrollen omhandlet i OPS 1.1025.

e) Dersom myndigheten tillater at en operatør eller en godkjent opplæringsorganisasjon deler ut attesten for 

godkjenning.

OPS 1.1010

Omstillings- og differanseopplæring

(Se tillegg 1 til OPS 1.1010 og tillegg 3 til OPS 1.1005/1.1010/1.1015)

a) Operatøren skal sikre at alle kabinbesetningsmedlemmer har fullført relevant omstillings- og differanseopplæring 

OPS 1.1010. Opplæringskurset skal angis i driftshåndboken. Programmet for og strukturen i opplæringskurset skal 
være forhåndsgodkjent av myndigheten.

1. Omstillingsopplæring: Et omstillingskurs skal være gjennomført før vedkommende

2. Differanseopplæring: Differanseopplæring skal være gjennomført før vedkommende tjenestegjør

b) Operatøren skal sikre at innholdet i omstillings- og differanseopplæringen tar hensyn til kabinbesetningsmedlemmets 
tidligere opplæring slik den er registrert i kabinbesetningsmedlemmets opplæringslogg i henhold til OPS 1.1035.

d) Operatøren skal sikre at
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OPS 1.1012

Tilvenning

kreves i henhold til OPS 1.990.

OPS 1.1015

Gjentatt opplæring

(Se tillegg 1 til OPS 1.1015 og tillegg 3 til OPS 1.1005/1.1010/1.1015)

a) Operatøren skal sikre at alle kabinbesetningsmedlemmer gjennomgår gjentatt opplæring som omfatter de oppgaver 
hvert enkelt besetningsmedlem tildeles i prosedyrer for normale situasjoner og nødssituasjoner samt øvelser som er 

tolv kalendermåneder etter utløpsdatoen for forrige kontroll.

OPS 1.1020

Oppfriskingsopplæring

(Se tillegg 1 til OPS 1.1020)

gjennomgår oppfriskingsopplæringen nevnt i driftshåndboken som angitt i tillegg 1 til OPS 1.1020.

2. gjennomfører to tilvenningssektorer ved kommersiell drift på denne typen.

OPS 1.1025

Kontroll
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b) Operatøren skal sikre at hvert kabinbesetningsmedlem gjennomgår følgende kontroll:

4. oppfriskingsopplæring. Punktene oppført i tillegg 1 til OPS 1.1020.

OPS 1.1030

følgende punkter:

OPS 1.1035

Opplæringslogger

Operatøren skal

for vedkommende kabinbesetningsmedlem.

________
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Tillegg 1 til OPS 1.1005

Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Et kurs i grunnleggende sikkerhetsopplæring som omhandlet i OPS 1.1005 skal omfatte minst følgende emner:

a) Opplæring i brann- og røykbekjempelse

røykvarslere.

b) Opplæring i å overleve i vann

lignende utstyr skal det gis opplæring i bruk av dette utstyret samt praktisk øvelse i vann.

havområder).

d) Medisinske forhold og førstehjelp

disse og medisinsk nødutstyr.

2. Førstehjelp i tilknytning til overlevingsopplæring og riktig hygiene.

e) Passasjerbehandling

narkotika eller er aggressive.

3. Bestemmelser om sikker stuing av kabinbagasje (herunder kabinutstyr) og risikoen for at den skal utgjøre en 

plassering av funksjonshemmede passasjerer og nødvendigheten av å plassere førlige passasjerer ved siden av 
ikke-overvåkede utganger.

6. Forholdsregler som skal treffes når levende dyr fraktes i kabinen.
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f) Kommunikasjon

Det skal under opplæringen legges vekt på betydningen av effektiv kommunikasjon mellom kabinbesetning og 

g) Disiplin og ansvarsområder

1. Betydningen av at kabinbesetningen utfører sine oppgaver i samsvar med driftshåndboken.

3. Kunnskap om luftfartsbestemmelsene som gjelder kabinbesetningens og luftfartsmyndighetens rolle.

driftsområder.

deres bestemte oppgaver.

7.  Betydningen av å fastslå når kabinbesetningsmedlemmene har myndighet til og ansvar for å iverksette en 
evakuering og andre nødprosedyrer.

8. Betydningen av sikkerhetsrelaterte oppgaver og ansvar samt behovet for å reagere hurtig og effektivt i 
nødssituasjoner.

h) Administrasjon av besetningsressurser (CRM).

1. Innføringskurs i CRM

i) Et kabinbesetningsmedlem skal ha fullført et innføringskurs i CRM før vedkommende første gang tjenestegjør 
som kabinbesetningsmedlem. Kabinpersonale som allerede tjenestegjør som kabinbesetningsmedlemmer 

CRM i tide til neste pålagte gjentatte opplæring og/eller kontroll.

kreves i kolonne b) Innføringskurs i CRM.

iii) Innføringskurset i CRM skal ledes av minst én CRM-instruktør for kabinbesetning.

____________
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Tillegg 1 til OPS 1.1010

Omstillings- og differanseopplæring

a) Alminnelige bestemmelser

 Operatøren skal sikre at

b) Opplæring i brann- og røykbekjempelse

Operatøren skal sikre at

Operatøren skal sikre at

1. alle kabinbesetningsmedlemmer betjener og faktisk åpner alle vanlige utganger og nødutganger under vanlig 

d) Opplæring i bruk av evakueringssklier

Operatøren skal sikre at

1. alle kabinbesetningsmedlemmer sklir på en evakueringssklie fra en høyde som er representativ for terskelhøyden 

tidligere har tjenestegjort på.

e) Prosedyrer for evakuering og andre nødssituasjoner

Operatøren skal sikre at

1. opplæringen i nødevakuering omfatter gjenkjenning av planlagte eller ikke-planlagte evakueringer på 

2. alle kabinbesetningsmedlemmer blir opplært i å håndtere følgende:
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f) Håndtering av en menneskeansamling

Operatøren skal sikre at det gis opplæring i praktiske forhold ved håndtering av en menneskeansamling i de 

h) Sikkerhetsutstyr

Operatøren skal sikre at alle kabinbesetningsmedlemmer får realistisk opplæring i og demonstrasjon av 

13.  annet relevant sikkerhetsutstyr eller systemer i kabinen.

i) Informasjon til passasjerene/sikkerhetsdemonstrasjon

samsvar med OPS 1.285.

j) Dersom den grunnleggende opplæringen i medisinske forhold og førstehjelp ikke har omfattet hvordan man unngår 

utvides eller endres slik at det omfatter slike områder.
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k) Administrasjon av besetningsressurser (CRM). Operatøren skal sikre

1. at hvert kabinbesetningsmedlem gjennomfører operatørens CRM-opplæring som dekker opplæringselementene 

kabinbesetningsmedlemmene.

__________
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Tillegg 1 til OPS 1.1015

Gjentatt opplæring

b) Operatøren skal sikre at programmet for praktisk opplæring hver 12. kalendermåned omfatter følgende:

10.  administrasjon av besetningsressurser (CRM). Operatøren skal sikre at CRM-opplæringen overholder følgende:

kabinbesetningsmedlemmer.

kabinbesetningsmedlemmer.

1. at alle kabinbesetningsmedlemmer betjener og faktisk åpner alle vanlige utganger og nødutganger under vanlig 

Opplæringen skal omfatte
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d) Operatøren skal sikre at alle relevante krav i vedlegg III OPS 1 inkluderes i opplæringen av 
kabinbesetningsmedlemmene.

_________



2.10.2014 Nr. 56/1113EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tillegg 1 til OPS 1.1020

Oppfriskingsopplæring

følgende elementer for alle kabinbesetningsmedlemmer:

bruk av systemer for assistert døråpning der dette er montert. Formålet er at de handlingene og den styrken som 

oksygenutstyr og åndedrettsvern.

___________
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Tillegg 2 til OPS 1.1005/1.1010/1.1015

Opplæring

2. Tabell 1 viser hvilke deler av CRM som skal inkluderes i hver type opplæring.

Tabell 1

CRM-opplæring

Opplæringsdel Innføringskurs 
i CRM

Operatørens 
CRM-

opplæring

Flytypespesi- CRM-
opplæring

Kabinsjefkurs

(a) (b) (d) (e) (f)

Allmenne prinsipper

Menneskelige faktorer i luftfart 
Alminnelig undervisning i CRM-
prinsipper og -mål Utførlig Kreves ikke Kreves ikke Kreves ikke Oversikt

Menneskers prestasjoner og 
begrensninger

Fra det enkelte kabinbesetningsmedlems synsvinkel

egenvurdering

Utførlig Kreves ikke Kreves ikke Oversikt
(Treårssyklus) Kreves ikke

Stress og stresshåndtering

Tretthet og årvåkenhet

Selvsikkerhet

bearbeiding av informasjon

Forebygging og oppdaging av feil

Kreves ikke

Utførlig Relevant for 
type(r)

Oversikt
(Treårssyklus)

Fordypning
(relevant for 
kabinsjef-
oppgaver)

bearbeiding av informasjon

Håndtering av arbeidsbyrde

Effektiv kommunikasjon og 
samordning mellom alle besetnings-

forskjeller

beslutningstaking og handlinger

menneskelige faktorer hos passasjerer: 

medisinske faktorer

kabinbesetning og antall passasjerer

Kreves ikke Utførlig
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Opplæringsdel Innføringskurs 
i CRM

Operatørens 
CRM-

opplæring

Flytypespesi- CRM-
opplæring

Kabinsjefkurs

(a) (b) (d) (e) (f)

Fra operatørens og organisasjonens synsvinkel

organisasjonsfaktorer knyttet til typen 
drift

Kreves ikke

Utførlig
Relevant for 

type(r)

Oversikt
(Treårssyklus) Fordypning

(relevant for 
kabinsjef-
oppgaver)

Effektiv kommunikasjon og samordning 
med annet driftspersonell og 
bakketjenester

Deltaking i rapportering av 
sikkerhetshendelser og ulykker i kabinen

Undersøkelser basert på enkelttilfeller 
(se merknad) Kreves Kreves

Merknad:
til undersøkelser basert på enkelttilfeller som er relevante for driftens størrelse og omfang.
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Tillegg 3 til OPS 1.1005/1.1010/1.1015

Opplæring i medisinske forhold og førstehjelp

a) Opplæring i medisinske forhold og førstehjelp skal omfatte følgende emner:

ved bruk av en særskilt utformet dukke.

iii) sår og

iv) brudd og bløtvevsskader.

medisinsk nødutstyr.

___________



2.10.2014 Nr. 56/1117EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KAPITTEL P

HÅNDBØKER, LOGGBØKER OG JOURNALER

OPS 1.1040

Alminnelige regler for driftshåndbøker

a) Operatøren skal sikre at driftshåndboken inneholder alle instrukser og all informasjon som er nødvendig for at 
driftspersonellet skal kunne utføre sine oppgaver.

annet språk.

e) Operatøren kan utgi en driftshåndbok i atskilte deler.

f) Operatøren skal sikre at alt driftspersonell har lett tilgang til et eksemplar av alle deler av driftshåndboken som er 
relevante for deres oppgaver. I tillegg skal operatøren utstyre besetningsmedlemmene med et personlig eksemplar 

Operatøren skal sikre at alt driftspersonell gjøres oppmerksom på endringer som er relevante for deres oppgaver.

revisjoner som operatøren leverer.

i) Operatøren skal underrette myndigheten om planlagte endringer og revisjoner før ikrafttredelsesdatoen. Dersom 

j) Operatøren skal innarbeide alle endringer og revisjoner som myndigheten krever.

strid med annen godkjent dokumentasjon. Dette kravet skal likevel ikke hindre en operatør i å bruke mer forsiktige 
opplysninger og prosedyrer.

l) Operatøren skal sikre at innholdet i driftshåndboken er presentert på en slik måte at det kan brukes uten 
vanskeligheter. Utformingen av driftshåndboken skal ta hensyn til prinsipper om menneskelige faktorer.

m) Operatøren kan få tillatelse fra myndigheten til å utgi driftshåndboken eller deler av den i en annen form enn trykt 

n) Bruk av en forkortet form av driftshåndboken fritar ikke operatøren for kravene i OPS 1.130.
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OPS 1.1045

Driftshåndbok — Oppbygning og innhold

(Se tillegg 1 til OPS 1.1045)

a) Operatøren skal sikre at hovedstrukturen i driftshåndboken er som følger:

– Del A — Allment/grunnleggende

nødvendige for sikker drift.

 Denne delen skal omfatte alle typerelaterte instrukser og prosedyrer som er nødvendige for sikker drift. Den 

 Denne delen skal omfatte alle instrukser og opplysninger som er nødvendig for driftsområdet.

– Del D: Opplæring

 Denne delen skal omfatte alle instrukser om personellopplæring som kreves for sikker drift.

b) Operatøren skal sikre at innholdet i driftshåndboken er i samsvar med tillegg 1 til OPS 1.1045 og relevant for 
driftsområde og driftstype.

OPS 1.1050

Flygehåndbok

vedkommende benytter.

OPS 1.1055

Reisedagbok
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12.  fartøysjefens underskrift (eller tilsvarende).

opplysninger er tilgjengelig i annen dokumentasjon.

OPS 1.1060

Driftsreiseplan

punkter:

21.  relevant værinformasjon.
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OPS 1.1065

Tidsrom for oppbevaring av dokumenter

blir oppbevart i de tidsrom som er angitt i tillegg 1 til OPS 1.1065.

OPS 1.1070

Operatørens håndbok for sikring av kontinuerlig luftdyktighet

M.A. 704 Sikring av kontinuerlig luftdyktighet.

OPS 1.1071

Flyets tekniske logg

___________
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Tillegg 1 til OPS 1.1045

Driftshåndbokens innhold

Operatøren skal sikre at driftshåndboken inneholder følgende:

A. ALLMENT/GRUNNLEGGENDE

0.1.  Innledning

a) En erklæring om at håndboken overholder alle gjeldende forskrifter samt alle vilkår i gjeldende AOC.

b) En erklæring om at håndboken inneholder driftsinstrukser som skal følges av relevant personell.

0.2.  System for endring og revisjon

a) Angivelse av den eller de som er ansvarlig for å utferdige og innarbeide endringer og revisjoner.

sikkerhetshensyn kreves umiddelbar endring eller revisjon.

d) En beskrivelse av systemet for sidemerknader og deres dato for ikrafttredelse.

e) En liste over gyldige sider.

g) Midlertidige revisjoner.

generelt og for driftsavdelingen. Organisasjonsplanen skal vise sammenhengen mellom driftsavdelingen og de 
andre avdelingene i foretaket. Særlig skal det framheves hvilke hierarkistrukturer og rapporteringslinjer som 

oppgaver og ansvarsområder skal inkluderes.

1.3.  Ansvarsområder og oppgaver for driftsledelsespersonellet. En beskrivelse av driftsledelsespersonellets 

gjeldende regler.

oppgaver og ansvarsområder.

1.5.  Oppgaver og ansvarsområder for andre besetningsmedlemmer enn fartøysjefen.
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2.1.  Luftfartsforetakets tilsyn med driftsvirksomhet. En beskrivelse av operatørens system for tilsyn med 

2.2.  System for kunngjøring av ytterligere driftsmessige instrukser og informasjon. En beskrivelse av et eventuelt 

driftshåndboken. Anvendeligheten av denne informasjonen og ansvaret for kunngjøringen skal inkluderes.

2.4.  Driftsmessig ledelse. En beskrivelse av prosedyrer og ansvarsforhold som er nødvendig for å utøve driftsmessig 

2.5.  Myndighetens fullmakter. En beskrivelse av luftfartsmyndighetens fullmakter samt veiledninger til ansatte om 
tilrettelegging for inspeksjoner ved myndighetens personell.

tas hensyn til følgende:

kabinsjefen og andre kabinbesetningsmedlemmer.
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b) kabinbesetningsplanlegging.

5.2.  Flygebesetning

a) Fartøysjef

b) Flyger som avløser fartøysjefen

d) Flyger under tilsyn

e) Systemoperatør

5.3.  Kabinbesetning

a) Kabinsjef

b) Kabinbesetningsmedlem

i) Obligatorisk kabinbesetningsmedlem

b) For kabinbesetning.

5.5.  Annet driftspersonell

6.1.  Forholdsregler for besetningens helse. Relevante bestemmelser og veiledning til besetningsmedlemmer når det 
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j) søvn og hvile og

k) kirurgiske inngrep.

7.1.  Flyge- og tjenestetidsbegrensninger og hvilekrav. Ordning utviklet av operatøren i samsvar med gjeldende 
bestemmelser.

disse endringene.

rapportert sikt og rapportert rullebanesikt.

en sikker nødlanding.

8.1.6. Tolkning av meteorologisk informasjon. Forklarende materiale om tolkning av MET-varsler og MET-rapporter 

omfatte instrukser for måling og distribusjon av væsker medbrakt om bord. Slike instrukser skal ta hensyn 

skal også beskrives.
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i) retningslinjer/prosedyrer for seteplassering.

foregå.

8.1.10. Driftsreiseplan. Prosedyrer for og ansvarsforhold ved utarbeiding og godkjenning av driftsreiseplan. Bruken av 

8.2.  Instrukser for bakkearbeid

håndtering skal omfatte
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behandling.

8.2.4. Avising og forebygging av isdannelse på bakken. En beskrivelse av prinsipper og prosedyrer for avising av og 

d) virketid og

e) forholdsregler ved bruk.

to.

8.3.2. Prosedyrer for navigasjon. En beskrivelse av alle prosedyrer for navigasjon som er relevante for driftstypen og 
-området. Det skal tas hensyn til

og

8.3.4. Prosedyrer for høydevarslingssystem

D.2.1).

8.3.6. Retningslinjer og prosedyrer for bruk av TCAS/ACAS
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8.3.8. Ugunstige og potensielt farlige atmosfæriske forhold. Prosedyrer for drift i og/eller unngåelse av potensielt 

i) fjellbølger og

j) betydelige temperaturinversjoner.

og rullebanens beliggenhet.

8.3.10. Besetningsmedlemmer ved sine arbeidsplasser. Kravene om at besetningsmedlemmer oppholder seg 

8.3.11. Bruk av sikkerhetsbelter for besetning og passasjerer. Kravene om at besetningsmedlemmer og passasjerer 

sikkerhetshensyn.

Retningslinjer med hensyn til adgang for inspektører fra myndigheten skal også inkluderes.

8.3.14.  Svikt hos besetningsmedlemmer. Prosedyrene som skal følges i tilfelle svikt hos besetningsmedlemmer under 

8.3.15. Kabinsikkerhetskrav. Prosedyrer som omfatter

e) røyking om bord.

samsvar med PS 1.285.

medbringes. Prosedyrer for bruk av påvisningsutstyr for kosmisk stråling eller solstråling og for registrering 

nedstigning eller ruteendring.
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8.3.18.  Retningslinjer for bruk av autopilot og automatisk fartsstyring.

8.4.  Allværsdrift. En beskrivelse av prosedyrer knyttet til allværsdrift (se også OPS-kapittel D og E).

8.5. ETOPS. En beskrivelse av prosedyrer for ETOPS-drift.

8.8.  Oksygenkrav

8.8.1. En beskrivelse av omstendigheter der oksygen skal være tilgjengelig og brukes.

8.8.2. Oksygenkrav angitt for

b) kabinbesetning og

f) instrukser for transport av operatørens arbeidstakere.

10.  SIKKERHET

10.2.  En beskrivelse av sikkerhetsmessige forholdsregler og opplæring.

Merknad:   
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b) beskrivelse av skjemaer som brukes til rapportering av alle typer hendelser (eller kopier av selve 

f) prosedyrer for rapportering for å sikre samsvar med OPS 1.085 b) og 1.420. Disse skal omfatte interne 

sikre at fartøysjefen underrettes umiddelbart om enhver hendelse som har satt eller kan sette sikkerheten i 

og

l) nød- og hastesignaler.

13.  LEIE
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B. DRIFTSFORHOLD KNYTTET TIL FLYET — TYPERELATERT

m) systembegrensninger.

kabinbesetning. Følgende normale prosedyrer og oppgaver skal inkluderes:
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m) etter landing og

n) drift på våte og forurensede rullebaner.

samt oppgaver skal inkluderes:

o) beredskapsprosedyrer for avgang.
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i) bremseenergibegrensninger og

rullebaner).

4.1.2.  Dersom ytelsesdata i henhold til kravet for den relevante ytelsesklassen ikke er tilgjengelige i den godkjente 

brukt ofte eller i en nødssituasjon.

data kreves:

i) marsjhøyde (til og med 10 000 fot) og

ii) venting.
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klaring av terreng og hindringer i samsvar med denne forordning.

d) tørr driftsmasse og tilsvarende tyngdepunkt eller tilsvarende indeks.

i sin CDL.

skal omfatte navigasjonsutstyret og ta hensyn til krav til navigasjonsytelse for ruten og driftsområdet.

vanskeligheter.

11.2.  Prosedyrer for nødevakuering. En beskrivelse av alle besetningsmedlemmenes oppgaver for å sikre en hurtig 

nødssituasjoner.
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C: RUTE- OG FLYPLASSINSTRUKSER OG -OPPLYSNINGER

D. OPPLÆRING

1. Opplæringsplaner og kontrollprogrammer for alt driftspersonell som er pålagt driftsoppgaver i tilknytning til 

2. Opplæringsplaner og kontrollprogrammer skal omfatte følgende:

2.2.  For kabinbesetning: Alle relevante punkter angitt i kapittel O.

a) Alle relevante punkter angitt i kapittel R (lufttransport av farlig gods).

b) Alle relevante punkter angitt i kapittel S (sikkerhet).

Alle andre relevante punkter angitt i OPS om deres oppgaver.

3. Prosedyrer

3.1.  Prosedyrer for opplæring og kontroll.

3.2.  Prosedyrer som skal anvendes dersom personellet ikke når eller opprettholder påkrevd standard.

3.3.  Prosedyrer for å sikre at simulering av unormale situasjoner eller nødssituasjoner som krever delvis 
eller full anvendelse av prosedyrer for unormale situasjoner eller nødssituasjoner og at simulering av 

4. Beskrivelse av dokumentasjon som skal oppbevares samt arkiveringsperioder (se tillegg 1 til OPS 1.1065).

___________
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Tillegg 1 til OPS 1.1065

Tidsrom for oppbevaring av dokumenter

Operatøren skal sikre at følgende informasjon/dokumentasjon oppbevares i godtakbar form og er tilgjengelig for 
myndigheten i de tidsrom som framgår av tabellene nedenfor.

Merknad: Tilleggsopplysninger om vedlikeholdsjournaler er beskrevet i del M avsnitt M.A. 306 c), operatørens tekniske 
loggsystem.

Tabell 1

Driftsreiseplan Tre måneder

Flyets tekniske logg

er redigert av operatøren
Tre måneder

Masse- og balansedokumentasjon Tre måneder

fartøysjefen om farlig gods
Tre måneder

Tabell 2

Rapporter

Rapporter

Reisedagbok Tre måneder

nødvendig å rapportere/registrere

Tre måneder

Rapporter om overskridelser av tjenestetid og/eller for korte 
hvileperioder

Tre måneder

Tabell 3

Flygebesetningsjournaler

Flygebesetningsjournaler

15 måneder

Omstillingsopplæring og kontroll Tre år

Fartøysjefkurs (herunder kontroll) Tre år

Tre år

Tre år

Aktuell erfaring (jf. OPS 1.970) 15 måneder

Tre år

kreves av OPS (f.eks. ETOPS KAT II/III-drift)
Tre år

Tre år
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Tabell 4

Kabinbesetningsjournaler

Kabinbesetningsjournaler

15 måneder

(herunder kontroll)
Så lenge kabinbesetningsmedlemmet er i 
operatørens tjeneste

Til tolv måneder etter at 
kabinbesetningsmedlemmet har sluttet i 
operatørens tjeneste

Tre år

Tabell 5

Journaler for annet driftspersonell

Journaler for annet driftspersonell

kreves et godkjent opplæringsprogram for i henhold til OPS.
Siste to opplæringsjournaler

Tabell 6

Andre journaler

Andre journaler

Registre over doser av kosmisk stråling og solstråling Til tolv måneder etter at besetningsmedlemmet 
har sluttet i operatørens tjeneste

Kvalitetssystemjournaler Fem år

Transportdokument for farlig gods

Kontrolliste for mottak av farlig gods

__________
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FLYGE- OG TJENESTETIDSBEGRENSNINGER OG HVILEKRAV

OPS 1.1090

Formål og virkeområde

hvilebestemmelser (FTL).

b) eventuelle tilleggsbestemmelser som myndigheten anvender i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel 
for å ivareta sikkerheten.

2.3.  Tjenesteplaner utarbeides og offentliggjøres på forhånd for å gi besetningsmedlemmene tid til å planlegge 
tilstrekkelig hvile.

3. Operatørens ansvar

3.1.  Operatøren skal utpeke en hjemmebase for hvert besetningsmedlem.

unngås.

3.4.  Operatøren skal planlegge lokale tjenestefrie dager og underrette besetningsmedlemmer på forhånd om dette.

3.5.  Operatøren skal sikre at hvileperiodene gir tilstrekkelig tid til å sette besetningen i stand til å overvinne 

hvile til at de kan tjenestegjøre med et tilfredsstillende sikkerhetsnivå under enhver omstendighet.

4. Besetningsmedlemmenes ansvar

4.2. Besetningsmedlemmer skal utnytte best mulig eksisterende muligheter og bekvemmeligheter for hvile og bruke 
hvileperiodene bevisst.

5. Sivile luftfartsmyndigheters ansvar

5.1.  Avvik

5.1.1. Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 8 kan myndigheten tillate avvik fra kravene i dette kapittel i samsvar 
med gjeldende lover og forskrifter i berørte medlemsstater og i samråd med berørte parter.
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sikkerhetsnivå.

Slike avvik skal om relevant ledsages av egnede risikoreduserende tiltak.

OPS 1.1095

I denne forordning menes med:

1.2.  Blokktid

1.3.  Pause

1.4.  Tjeneste

beredskap skal regnes som tjeneste.

1.5.  Tjenesteperiode

besetningsmedlemmet fritas for alle oppgaver.

1.6.  Flygetjenesteperiode

besetningsmedlem.

1.7.  Hjemmebase

er ansvarlig for besetningsmedlemmets innkvartering.

1.8.  Lokal dag

Et tidsrom på 24 timer som begynner kl. 00.00 lokal tid.

1.9.  Lokal natt

Et tidsrom på åtte timer mellom kl. 22.00 og 08.00 lokal tid.

1.10.  Tjenestefri dag

dagen.
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1.11.  Tjenestegjørende besetningsmedlem

1.12  Posisjonering

– tid for lokal overføring fra et hvilested til tjeneste begynnes og omvendt.

1.13.  Hvileperiode

1.14.  Beredskap

Et nærmere avgrenset tidsrom da et besetningsmedlem på operatørens ordre skal stå til rådighet for å motta 

WOCL er tidsrommet mellom kl. 02.00 og kl. 05.59. Innenfor tre sammenhengende tidssoner viser WOCL til 
hjemmebasens tidssone. Utenfor disse tre tidssonene viser WOCL til hjemmebasens tidssone for de første 48 

OPS 1.1100

Flyge- og tjenestebegrensninger

1.1.  Akkumulert tjenestetid

b) 60 tjenestetimer i løpet av sju påfølgende dager.

1.2.  Begrensning av samlet blokktid

b) 100 blokktimer i løpet av 28 påfølgende dager.

OPS 1.1105

1.2.  Operatøren skal angi meldingstider som realistisk gjenspeiler den nødvendige tid til sikkerhetsoppgaver på 
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1.3.  Lengste grunnleggende FDP er 13 timer.

på to timer.

angitt i punkt 1.3 og 1.4 med 50 % av overlappingsperioden.

2. Forlengelser

2.1.  Lengste daglige FDP kan forlenges med inntil én time.

2.2.  Forlengelser tillates ikke for en grunnleggende FDP på seks sektorer eller mer.

2.5.  Største antall forlengelser er to i løpet av sju påfølgende dager.

timer og 45 minutter.

3. Kabinbesetning

overstiger en time.

4. Driftens stabilitet

I tilknytning til dette skal operatøren treffe tiltak for å endre ruteplanen eller besetningsplanen senest på det 

sesongen for planen.

5. Posisjonering

5.3.  En posisjoneringssektor umiddelbart etter en driftssektor inngår i beregningen av minste hvileperiode som 

6. Forlenget FDP (oppdelt tjeneste)

i artikkel 8.

sikkerhetsnivå.



2.10.2014 Nr. 56/1141EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

OPS 1.1110

Hvile

1. Minste hviletid

reisetid og andre fysiologiske behov.

1.3.  Operatøren skal sikre at virkningen av tidssoneforskjeller på besetningsmedlemmer bli kompensert med ekstra 

1.4.1. Uten hensyn til punkt 1.1 og 1.2 og med forbehold for bestemmelsene i artikkel 8 kan myndigheten tillate 
ordninger med redusert hvile.

et tilsvarende sikkerhetsnivå.

2. Hvileperioder

av én ukentlig hvileperiode og begynnelsen av neste. Som unntak fra OPS 1.1095 punkt 1.9 kan myndigheten 

varighet på minst 40 timer.

OPS 1.1115

1.2.  Kabinbesetning

overskrider begrensningene i OPS 1.1105 ovenfor.

OPS 1.1120
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1.1.  Lengste FDP omhandlet i OPS 1.1105 punkt 1.3 ovenfor kan ikke forlenges med mer enn to timer med mindre 

1.1.1. Dersom det i den siste sektoren innenfor en FDP inntreffer uforutsette omstendigheter etter avgang som gjør at 

1.3.  Operatøren skal sikre at

OPS 1.1125

Beredskap

1. Beredskap i lufthavn

1.1.  Et besetningsmedlem er i lufthavnberedskap fra vedkommende melder seg ved vanlig meldingspunkt til 
avslutningen av den angitte beredskapsperioden.

1.2.  Lufthavnberedskap teller fullt ut ved beregning av samlet tjenestetid.

omhandlet i OPS 1.1110 under punkt 1.1) og 1.2) med sikte på beregning av minste hvileperiode.

hvileperioden som myndigheten har fastsatt.

1.5.  Under lufthavnberedskapen skal operatøren tilby besetningsmedlemmet et rolig og komfortabelt sted der 
offentligheten ikke har adgang.

2. Andre former for beredskap (herunder beredskap på hotell)

idet det tas hensyn til følgende:

2.1.1.  All virksomhet skal føres på tjenestelisten og/eller meldes på forhånd.

2.1.2.  Tidspunktet for begynnelse og avslutning av beredskap skal fastsettes og meldes på forhånd.

2.1.3.  Den lengste varigheten av enhver beredskap andre steder enn ved angitt meldingspunkt skal fastsettes.

2.1.5.  Beregningen av beredskapstid i tilknytning til akkumulert tjenestetid skal fastsettes.
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OPS 1.1130

Næring

Et besetningsmedlem skal ha mulighet til å innta mat og drikke for å unngå enhver uheldig virkning på vedkommendes 

OPS 1.1135

1. Operatøren skal sikre at besetningsmedlemmets journal omfatter

 og at de ajourføres for å sikre at kravene i dette kapittel oppfylles; kopier av disse journalene skal på anmodning 
stilles til rådighet for besetningsmedlemmet.

3. Et besetningsmedlem skal på anmodning framlegge sine journaler for enhver operatør som har vedkommende i 

dersom nasjonal lovgivning krever det.

5. Dessuten skal operatører hver for seg oppbevare alle luftfartøysjefers skjønnsrapporter for forlengede 

__________
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KAPITTEL R

LUFTTRANSPORT AV FARLIG GODS

OPS 1.1145

Generelt

b) han har godkjenning til å føre farlig gods i samsvar med OPS 1.1155.

OPS 1.1150

Terminologi

a) I dette kapittel menes med:

utvendig på forsendelser av farlig gods og tilhørende dokumenter for å fastslå at alle relevante krav er oppfylt.

ikke som passasjerer:

iv) en person med oppgaver i tilknytning til en særskilt last om bord.

dødsfall eller alvorlig personskade eller omfattende skade på eiendom.

ikke er intakt. Enhver hendelse knyttet til transport av farlig gods som bringer et luftfartøy eller dem som er om 

godset.

de tekniske forskriftene og utstedt av samtlige berørte myndigheter som gir fritak fra kravene i de tekniske 
forskriftene.
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anvendes av én enkelt avsender for å lette håndtering og stuing. (Merknad: En enhetslasteinnretning omfattes 

transport.

oppfylle sin funksjon som beholder.

v) innebærer annen- eller tredjegradsforbrenning eller forbrenning som omfatter mer enn 5 % av kroppens 

vi) skyldes at vedkommende beviselig er blitt utsatt for smittsomme stoffer eller skadelig stråling.

som inneholder radioaktivt materiale.)

OPS 1.1155

Godkjenning for å transportere farlig gods

a) Operatøren skal ikke transportere farlig gods med mindre vedkommende er godkjent for dette av myndigheten.

en sikker måte i alle stadier av lufttransporten.

Merk:  
punkt b) får ikke nødvendigvis anvendelse.

OPS 1.1160

Virkeområde

så framt de
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nødvendig av hensyn til sikkerheten:

ii) legemidler og andre medisinske stoffer må være under kontroll av utdannet personale den tiden de er i bruk 

OPS 1.1165

Begrensninger for transport av farlig gods

b) Operatøren skal ikke medbringe gjenstander og stoffer eller annet gods som er erklært som farlig gods og er 

følgende krav i nevnte forskrifter er oppfylt:

2. alle berørte stater har utstedt en godkjenning i de tilfeller der de tekniske forskriftene angir at en slik godkjenning 
kreves.

OPS 1.1190

OPS 1.1195

Mottak av farlig gods

a) Operatøren skal ikke motta farlig gods med mindre

3. engelsk anvendes som språk på

og

ii) transportdokumentet for farlig gods

i tillegg til eventuelle andre språklige krav.
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et EDB-basert hjelpemiddel.

OPS 1.1200

Inspeksjon for skade, lekkasje eller forurensning

a) Operatøren skal sikre at

eller det treffes tiltak for fjerning ved relevant myndighet eller organisasjon. I et slikt tilfelle skal resten 

skade og forurensning.

OPS 1.1205

Fjerning av forurensning

a) Operatøren skal sikre at

angitt i de tekniske forskriftene.

1. må operatøren

iii) underrette avsenderen og vedkommende myndighet(er) om den manglende overholdelsen så snart det er 
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ii) treffe egnede tiltak for å utbedre de årsakene og omstendighetene som førte til at det manglende samsvaret 

iii) underrette vedkommende myndighet(er) om årsakene til det manglende samsvaret og om hva som er eller 
vil bli gjort for å rette opp eller forebygge skaden.

OPS 1.1210

Lastebegrensninger

forskriftene.

OPS 1.1215

Formidling av opplysninger

a) Opplysninger til bakkepersonale. Operatøren skal sikre at det gis opplysninger til bakkepersonalet i driftshåndboken 
og/eller andre relevante håndbøker slik at de kan utføre sine oppgaver med hensyn til transport av farlig gods som 

farlige godset. Der det er relevant skal slike opplysninger også gis til den lokale representanten.

b) Opplysninger til passasjerer og andre personer

2. Operatøren skal sikre at det underrettes ved mottakspunkter for last med opplysninger om transport av farlig 
gods.

 (Se tabell 1 i tillegg 1 til OPS 1.1065 for dokumentlagringsperioden.)

i henhold til de tekniske forskriftene.
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opplysninger som kreves i henhold til de tekniske forskriftene.

skal sikre at disse opplysningene blir gitt.

som angitt i de tekniske forskriftene.

OPS 1.1220

Opplæringsprogrammer

b) Operatøren må sikre at personale får en opplæring i kravene som står i forhold til deres ansvarsområde.

lufttransport av farlig gods.

ansvar.

mellomrom.

forskriftene.

g) Operatøren skal sikre at personalet hos hans lokale representant får den opplæring som kreves av de tekniske 
forskriftene.

OPS 1.1225

Rapporter om hendelser og ulykker med farlig gods

a) Operatøren skal rapportere hendelser og ulykker i forbindelse med farlig gods til vedkommende myndighet i staten 

inneholde de opplysninger som er kjent på dette tidspunktet. Om nødvendig skal en etterfølgende rapport sendes 

b) Operatøren skal også rapportere til myndigheten og til vedkommende myndighet i staten der hendelsen eller 

eventuelle tilleggsopplysninger.

____________
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Tillegg 1 til OPS 1.1225

Rapporter om hendelser og ulykker med farlig gods

som mulig.

opplysninger:

e) Klasse eller risikogruppe samt eventuell sekundær risiko.

f) Emballeringsmåte og emballasjemerking.

g) Mengde.

i) Eventuelle andre relevante opplysninger.

j) Mulig årsak til hendelsen eller ulykken.

k) Tiltak som er truffet.

l) Eventuelle andre rapporteringstiltak som er truffet.

____________
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KAPITTEL S

SIKKERHET

OPS 1.1235

Sikkerhetskrav

Operatøren skal sikre at alt relevant personell er kjent med og overholder relevante krav i de nasjonale 
sikkerhetsprogrammer i operatørens stat.

OPS 1.1240

Opplæringsprogrammer

besetningsmedlemmer i stand til å treffe egnede tiltak for å hindre ulovlige inngrep som sabotasje eller ulovlig overtakelse 

være forenlig med det nasjonale programmet for luftfartssikkerhet. Hvert enkelt besetningsmedlem skal ha kunnskap 

OPS 1.1245

Rapporter om ulovlige inngrep

rapport om handlingen til vedkommende lokale myndighet og til myndigheten i operatørens stat.

OPS 1.1250

være mål for et ulovlig inngrep. Kontrollisten skal også inneholde en veiledning i hvilke tiltak som bør iverksettes 
dersom det blir funnet en bombe eller mistenkelig gjenstand samt informasjon om hvilken plassering av den som 

OPS 1.1255

Sikkerhet i førerkabinen

passasjerseteantall på over 60 skal være utstyrt med en godkjent dør til førerkabinen som kan låses og låses opp fra 

luftdyktighet med tilbakevirkende kraft.
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______________________________


