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Note 3: Den rapporterede værdi for RVR/sigtbarhed for den indledende del af startløbet kan er-

stattes af pilotens vurdering. 

Note 4: Den krævede RVR-værdi skal opnås for alle de relevante RVR-rapporteringspunkter, 

med undtagelse af det i ovenstående note 3 anførte. 

 

ii) For flermotorede flyvemaskiner, hvis ydelse er således, at de ikke kan overholde 

ydelsesbetingelserne i ovenstående underpunkt a) 3) i) i tilfælde af fejl på den kri-

tiske motor, kan der være behov for straks at lande igen og for at se og undgå hin-

dringer i startområdet. Disse flyvemaskiner kan opereres ifølge nedenstående 

startminima, forudsat at de kan overholde de gældende kriterier for hindringsfri-

hed ved antagelse af motorfejl ved den angivne højde. De startminima, der er fast-

sat af luftfartsforetagendet, skal bygge på den højde, hvorfra nettostartflyvevejen 

med én motor ude af drift kan konstrueres. De anvendte RVR-minima må ikke 

være lavere end nogen af de værdier, der er anført i ovenstående tabel 1 eller ne-

denstående tabel 2. 

 

Tabel 2 

Antaget højde over banen ved motorfejl i forhold til RVR/sigtbarhed 

 

RVR/sigtbarhed ved start – flyvevej 
Antaget højde over startbanen ved motorfejl RVR/sigtbarhed (note 2) 

< 50 ft 200 m 
51-100 ft 300 m 
101-150 ft 400 m 
151-200 ft 500 m 
201-300 ft 1 000 m 

> 300 ft 1 500 m (note 1) 
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Note 1: 1 500 m gælder også, hvis der ikke kan konstrueres en positiv startflyvevej. 

 

Note 2: Den rapporterede værdi for RVR/sigtbarhed for den indledende del af startløbet, kan 

erstattes af pilotens vurdering. 

 

iii) Når der ikke foreligger en rapporteret RVR-værdi eller er meteorologisk sigtbar-

hed, må luftfartøjschefen ikke påbegynde starten, medmindre han eller hun kan 

fastslå, at de faktiske forhold opfylder de gældende startminima. 

 

4) Undtagelser fra punkt a) 3) i) ovenfor: 

 

i) Under forudsætning af myndighedens godkendelse og forudsat, at kravene i nedenstå-

ende punkt A) til E) er opfyldt, kan luftfartsforetagendet nedsætte startminima til en 

RVR på 125 m (flyvemaskiner i kategori A, B og C) eller til en RVR på 150 m (flyve-

maskiner i kategori D), hvis 

 

A) der gælder procedurer for dårlig sigtbarhed, 

 

B) der er tændt kraftige banecenterlinielys med en afstand på 15 m eller derunder og 

kraftige kantlys med en afstand på 60 m eller derunder, 

 

C) flyvebesætningsmedlemmerne på tilfredsstillende måde har fuldført træning i en 

flyvesimulator, 
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D) der fra cockpittet er et disponibelt visuelt segment på 90 m ved startløbets begyn-

delse, og 

 

E) der er opnået den krævede RVR-værdi for alle de relevante RVR-

rapporteringspunkter. 

 

ii) Et luftfartsforetagende, der opererer en flyvemaskine med et godkendt lateralt styresy-

stem til start, kan under forudsætning af myndighedens godkendelse reducere startmi-

nima til en RVR på under 125 m (flyvemaskiner i kategori A, B og C) eller under 150 m 

(flyvemaskiner i kategori D) men ikke under 75 m, forudsat at der forefindes banebe-

skyttelse og faciliteter svarende til kategori III-landingsoperationer. 

 

b) Ikke-præcisionsindflyvning 

 

1) Systemminima 

 

i) Luftfartsforetagendet skal sikre, at systemminima til procedurer for ikke-

præcisionsindflyvning, som bygger på anvendelse af ILS uden glidebane (kun 

LLZ), VOR, NDB, SRA og VDF, ikke er lavere end de MDH-værdier, der er an-

givet i nedenstående tabel 3. 



 
13376/1/05 REV 1  NS/bms 126 
BILAG DG C III   DA 

 

Tabel 3 

Systemminima for ikke-præcisionslandingshjælpemidler 

 

Systemminima 
Facilitet Laveste MDH 
ILS (uden glidebane – LLZ) 250 ft 
SRA (sluttende ved ½ nm) 250 ft 
SRA (sluttende ved 1 nm) 300 ft 
SRA (sluttende ved 2 nm) 350 ft 
VOR 300 ft 
VOR/DME 250 ft 
NDB 300 ft 
VDF (QDM & QGH) 300 ft 

 

2) Mindste nedgangshøjde. Luftfartsforetagendet skal sikre, at mindste nedgangshøjde for 

en ikke-præcisionsindflyvning ikke er lavere end enten 

 

i) OCH/OCL for den pågældende flyvemaskinekategori eller 

 

ii) systemminimum. 
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3) Visuel reference. Piloten må ikke fortsætte en indflyvning under MDA/MDH, medmin-

dre mindst en af følgende visuelle referencer for den påtænkte bane er klart synlig og 

identificerbar for piloten: 

 

i) dele af indflyvningslyssystemet, 

 

ii) banetærskelen, 

 

iii) tærskelmarkeringerne, 

 

iv) tærskellys, 

 

v) tærskelidentifikationslys, 

 

vi) det visuelle glidebanesystem, 

 

vii) sætningszonen eller sætningszonemarkeringerne, 

 

viii) sætningszonelysene, 
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ix) banekantlysene eller 

 

x) andre visuelle referencer, der er accepteret af myndigheden. 

 

4) Krævet RVR. De laveste minima, som skal anvendes af et luftfartsforetagende for ikke-

præcisionsindflyvning, er 

 

Tabel 4a 

RVR ved ikke-præcisionsindflyvning – fuldstændige faciliteter 

 

Minima for ikke-præcisionsindflyvning – 

fuldstændige faciliteter (note 1), 5), 6) og 7)) 

MDH RVR/flyvemaskinekategori 
 A B C D 

250-299 ft 800 m 800 m 800 m 1 200 m 
300-449 ft 900 m 1 000 m 1 000 m 1 400 m 
450-649 ft 1 000 m 1 200 m 1 200 m 1 600 m 
650 ft og derover 1 200 m 1 400 m 1 400 m 1 800 m 
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Tabel 4b 

RVR ved ikke-præcisionsindflyvning – delvise faciliteter 

 

Minima for ikke-præcisionsindflyvning – 

delvise faciliteter (note 2), 5), 6) og 7)) 

MDH RVR/flyvemaskinekategori 
 A B C D 

250-299 ft 1 000 m 1 100 m 1 200 m 1 400 m 
300-449 ft 1 200 m 1 300 m 1 400 m 1 600 m 
450-649 ft 1 400 m 1 500 m 1 600 m 1 800 m 
650 ft og derover 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m 
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Tabel 4c 

RVR ved ikke-præcisionsindflyvning – basisfaciliteter 

 

Minima for ikke-præcisionsindflyvning – 

basisfaciliteter (note 3), 5), 6) og 7)) 

MDH RVR/flyvemaskinekategori 
 A B C D 

250-299 ft 1 200 m 1 300 m 1 400 m 1 600 m 
300-449 ft 1 300 m 1 400 m 1 600 m 1 800 m 
450-649 ft 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m 
650 ft og derover 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m 

 

Tabel 4d 

RVR ved ikke-præcisionsindflyvning – ingen  faciliteter 

 

Minima for ikke-præcisionsindflyvning – 

ingen  faciliteter (note 4), 5), 6) og 7)) 

MDH RVR/flyvemaskinekategori 
 A B C D 

250-299 ft 1 000 m 1 500 m 1 600 m 1 800 m 
300-449 ft 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m 
450-649 ft 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m 
650 ft og derover 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m 
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Note 1: Fuldstændige faciliteter omfatter banemarkeringer, 720 m eller mere med HI/MI-

indflyvningslys, banekantlys, tærskellys og baneendelys. Lysene skal være tændt. 

 

Note 2: Delvise faciliteter omfatter banemarkeringer, 420-719 m med HI/MI-indflyvningslys, 

banekantlys, tærskellys og baneendelys. Lysene skal være tændt. 

 

Note 3: Basisfaciliteter omfatter banemarkeringer, <420 m med HI/MI-indflyvningslys, en 

eventuel strækning med LI-indflyvningslys, banekantlys, tærskellys og baneendelys. 

Lysene skal være tændt. 

 

Note 4: Ingen  faciliteter omfatter banemarkeringer, banekantlys, tærskellys, baneendelys eller 

ingen lys overhovedet. 

 

Note 5: Tabellerne gælder kun for konventionelle indflyvninger med en nominel glidebanevin-

kel på ikke over 4°. Større glidebanevinkler kræver normalt, at en visuel vejledning for 

glidebanevinkel (f.eks. PAPI) også er synlig ved mindste nedgangshøjde. 

 

Note 6: Ovenstående tal er enten rapporteret RVR-værdi eller meteorologisk sigtbarhed omreg-

net til RVR som i nedenstående underpunkt h). 

 

Note 7: Den i tabel 4a, 4b, 4c og 4d nævnte MDH henviser til den første beregning af MDH. 

Det er ved valg af den tilhørende RVR ikke nødvendigt at medregne en oprunding til 

nærmeste 10 ft, hvilket dog kan gøres af operationelle hensyn, f.eks. omregning til 

MDA. 
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5) Natflyvning. Ved natflyvning skal mindst banekant-, tærskel- og baneendelysene være 

tændt. 

 

c) Præcisionsindflyvning – kategori I-operationer 

 

1) Generelt. En kategori I-operation er en præcisionsinstrumentindflyvning og -landing, 

hvor der anvendes ILS, MLS eller PAR med en beslutningshøjde, som ikke er lavere 

end 200 ft og med en banesynsvidde på mindst 550 m. 

 

2) Beslutningshøjde. Luftfartsforetagendet skal sikre, at den beslutningshøjde, der skal an-

vendes for  kategori I-præcisionsindflyvninger, ikke er lavere end 

 

i) den minimumsbeslutningshøjde, der er specificeret i flyvehåndbogen (AFM), hvis 

angivet, 

 

ii) den minimumshøjde, hvor præcisionsindflyvningshjælpemidler kan anvendes 

uden den krævede visuelle reference, 

 

iii) OCH/OCL for den pågældende flyvemaskinekategori eller 

 

iv) 200 ft. 
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3) Visuel reference. Piloten må ikke fortsætte en indflyvning under kategori I-

beslutningshøjden, som fastsat i overensstemmelse med ovenstående underpunkt c) 2), 

medmindre mindst en af følgende visuelle referencer for den påtænkte bane er klart syn-

lig og identificerbar for piloten: 

 

i) dele af indflyvningslyssystemet, 

 

ii) banetærskelen, 

 

iii) tærskelmarkeringen, 

 

iv) tærskellys, 

 

v) tærskelidentifikationslys, 

 

vi) det visuelle glidebanesystem, 

 

vii) sætningszonen eller sætningszonemarkeringerne, 

 

viii) sætningszonelysene eller 

 

ix) banekantlysene. 

 

4) Krævet RVR. De laveste minima, der skal anvendes af et luftfartsforetagende for kate-

gori I-operationer, er 
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Tabel 5 

RVR ved kategori I-indflyvning i forhold til faciliteter og DH 

 

Minima for kategori I 

MDH Faciliteter/RVR (note 5) 

Beslutningshøjde 

(note 7) 

Fuldstændig  

(note 1 & 6) 

Delvis 

(note 2 & 6) 

Basis  

(note 3 & 6) 

Ingen (note 4 

& 6) 

200 ft 550 m 700 m 800 m 1 000 m 
201-250 ft 600 m 700 m 800 m 1 000 m 
251-300 ft 650 m 800 m 900 m 1 200 m 
301 ft og derover 800 m 900 m 1 000 m 1 200 m 

 

Note 1: Fuldstændige faciliteter omfatter banemarkeringer, 720 m eller mere med HI/MI-

indflyvningslys, banekantlys, tærskellys og baneendelys. Lysene skal være tændt. 

 

Note 2: Delvise faciliteter omfatter banemarkeringer, 420-719 m med HI/MI-indflyvningslys, 

banekantlys, tærskellys og baneendelys. Lysene skal være tændt. 

 

Note 3: Basisfaciliteter omfatter banemarkeringer, <420 m med HI/MI-indflyvningslys, en 

eventuel strækning med LI-indflyvningslys, banekantlys, tærskellys og baneendelys. 

Lysene skal være tændt. 

 

Note 4: Ingen  faciliteter omfatter banemarkeringer, banekantlys, tærskellys, baneendelys eller 

ingen lys overhovedet. 
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Note 5: Ovenstående tal er enten rapporteret RVR eller meteorologisk sigtbarhed omregnet til 

RVR i overensstemmelse med punkt h). 

 

Note 6: Tabellen gælder for konventionelle indflyvninger med en glidebanevinkel på 4° (grader) 

eller mindre. 

 

Note 7: Den i tabel 5 nævnte DH henviser til den første beregning af DH. Det er ved valg af den 

tilhørende RVR ikke nødvendigt at runde op til nærmeste 10 ft, hvilket dog kan gøres af 

operationelle hensyn (f.eks. omregning til DA). 

 

5) Enpilotflyvninger. Ved enpilotflyvninger skal luftfartsforetagendet beregne mindste-

RVR for alle indflyvninger i overensstemmelse med OPS 1.430 og dette bilag. En RVR 

på under 800 m er ikke tilladt, undtagen hvis der anvendes en egnet autopilot, der er 

koblet til et ILS eller MLS. I sidstnævnte tilfælde gælder de normale minima. Den an-

vendte beslutningshøjde må ikke være under 1,25 x den minimale anvendelseshøjde for 

autopiloten. 

 

6) Natflyvning. Ved natflyvning skal mindst banekant-, tærskel- og baneendelysene være 

tændt. 

 

d) Præcisionsindflyvning – kategori II-operationer 

 

1) Generelt. En kategori II-operation er en præcisionsinstrumentindflyvning og -landing 

med anvendelse af ILS eller MLS med 

 

i) en beslutningshøjde på under 200 ft men ikke under 100 ft og 

 

ii) en banesynsvidde på ikke under 300 m. 
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2) Beslutningshøjde. Luftfartsforetagendet skal sikre, at beslutningshøjden for en kategori 

II-operation ikke er lavere end 

 

i) den mindste nedgangshøjde, der er specificeret i flyvehåndbogen (AFM), hvis an-

givet, 

 

ii) den minimumshøjde, hvor præcisionsindflyvningshjælpemidlet kan anvendes 

uden den krævede visuelle reference 

 

iii) OCH/OCL for den pågældende flyvemaskinekategori, 

 

iv) den beslutningshøjde, til hvilken flyvebesætningen har tilladelse til at operere, el-

ler 

 

v) 100 ft. 

 

3) Visuel reference. Piloten må ikke fortsætte en indflyvning under den kategori II-

beslutningshøjde, der er fastsat i overensstemmelse med ovenstående underpunkt d) 2), 

medmindre der er opnået og kan opretholdes en visuel reference, der indeholder et seg-

ment af mindst 3 på hinanden følgende lys, som skal være indflyvningslysenes midter-

linje eller sætningszonelysene eller banecenterlinielysene eller banekantlysene eller en 

kombination heraf. Denne visuelle reference skal omfatte et lateralt element af jordmøn-

steret, dvs. en indflyvningslys-crossbar eller landingstærskelen eller en lysstribe bestå-

ende af sætningszonelysene. 
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4) Krævet RVR. De laveste minima, som må anvendes af et luftfartsforetagende ved kate-

gori II-operationer, er: 

 

Tabel 6 

RVR for kategori II-indflyvning i forhold til DH 

 

Minima for kategori II 
Autokoblet til under DH (se note 1) Beslutningshøjde 

RVR/flyvemaskinekategori A, B & C RVR/flyvemaskinekategori 
D 

100 ft-120 ft 300 m 300 m 
(note 2)/350 m) 

121 ft-140 ft 400 m 400 m 
141 og derover 450 m 450 m 

 
Note 1: Henvisningen til "autokoblet til under DH" i denne tabel betyder fortsat anvendel-

se af det automatiske flyvestyresystem ned til en højde, som ikke er over 80% af 

den gældende DH. Kravene til luftdygtighed kan derfor på grund af det automati-

ske flyvestyresystems minimumsindkoblingshøjde påvirke den DH, der skal an-

vendes. 

 

Note 2: Der kan anvendes 300 m for kategori D-flyvemaskiner med et fuldautomatisk lan-

dingssystem. 

 

e) Præcisionsindflyvning – kategori III-operationer 

 

1) Generelt. Kategori III-operationer underopdeles som følger: 
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i) Kategori III A-operationer. En præcisionsinstrumentindflyvning og -landing ved 

anvendelse af ILS eller MLS med 

 

A) en beslutningshøjde på under 100 ft og 

 

B) en banesynsvidde på ikke under 200 m. 

 

ii) Kategori III B-operationer. En præcisionsinstrumentindflyvning og -landing ved 

anvendelse af ILS eller MLS med 

 

A) en beslutningshøjde på under 50 ft eller ingen beslutningshøjde og 

 

B) en banesynsvidde på under 200 m men ikke under 75 m. 

 

Note: Hvis beslutningshøjden (DH) og banesynsvidden (RVR) ikke falder inden 

for samme kategori, er det RVR, som afgør, til hvilken kategori operationen 

skal henregnes. 

 

2) Beslutningshøjde. Ved operationer, hvortil der anvendes en beslutningshøjde, skal luft-

fartsforetagendet sikre, at beslutningshøjden ikke er lavere end 

 

i) den mindste nedgangshøjde, der er specificeret i AFM, hvis angivet, 

 

ii) den mindste højde, hvortil præcisionsindflyvningshjælpemidlet kan anvendes 

uden den krævede visuelle reference, eller 

 

iii) den beslutningshøjde, til hvilken flyvebesætningen har tilladelse til at operere. 

 



 
13376/1/05 REV 1  NS/bms 139 
BILAG DG C III   DA 

3) Flyvning uden beslutningshøjde. Flyvning uden beslutningshøjde må kun udføres, så-

fremt 

 

i) flyvningen uden beslutningshøjde er godkendt i AFM, 

 

ii) indflyvningshjælpemidlet og flyvepladsens faciliteter understøtter flyvninger uden 

beslutningshøjde og 

 

iii) luftfartsforetagendet har godkendelse til kategori III-operationer uden beslut-

ningshøjde. 

 

Note: Det kan i tilfælde af en kategori III-bane antages, at operationer uden be-

slutningshøjde kan understøttes, medmindre dette specifikt er begrænset ved 

offentliggørelse i AIP eller NOTAM. 

 

4) Visuel reference 

 

i) Ved kategori III A-operationer og ved kategori III B-operationer med fejlpassive 

flyvestyresystemer må piloten ikke fortsætte indflyvningen under den beslut-

ningshøjde, der er fastsat i overensstemmelse med ovenstående underpunkt e) 2), 

medmindre der er opnået og kan opretholdes en visuel reference, som indeholder 

et segment af mindst 3 på hinanden følgende lys, som skal være indflyvningslyse-

nes midterlinje eller sætningszonelysene eller banecenterlinielysene eller bane-

kantlysene eller en kombination heraf. 

 

ii) Ved kategori III B-operationer med fejloperationelle flyvestyresystemer, der gør 

brug af en beslutningshøjde, må piloten ikke fortsætte indflyvningen under den 

beslutningshøjde, der er fastsat i overensstemmelse med ovenstående underpunkt 

e) 2), medmindre der er opnået og kan opretholdes en visuel reference, der inde-

holder mindst et centerlinielys. 
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iii) Ved kategori III-operationer uden beslutningshøjde er der ikke krav om visuel 

kontakt med banen før sætning. 

 

5) Krævet RVR. De laveste minima, som må anvendes af luftfartsforetagendet ved katego-

ri III-operationer, er: 

 

Tabel 7 

RVR for kategori III-indflyvning i forhold til DH og rulningsstyre-/ledesystem 

 

Minima for kategori III 
Indflyvningskategori Beslutningshøjde (ft) 

(note 2) 
Rulningsstyre-/ 

ledesystem 
RVR (m) 

III A Under 100 ft Ikke påkrævet 200 m 
III B Under 100 ft Fejlpassivt 150 m 

(note 1) 
III B Under 50 ft Fejlpassivt 125 m 
III B Under 50 ft 

eller ingen beslut-
ningshøjde 

Fejloperationelt 75 m 

 

Note 1: For flyvemaskiner, der er certificeret i overensstemmelse med CS-AWO-krav til 

flyvninger under alle vejrforhold 321(b)3). 

 

Note 2: Hvorvidt flyvestyresystemet er overflødigt afgøres i henhold til CS-AWO-krav til 

flyvninger under alle vejrforhold af den certificerede mindste nedgangshøjde. 

 

f) Cirkling 

 

1) De laveste minima, som af luftfartsforetagendet må anvendes ved cirkling, er: 
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Tabel 8 

Sigtbarhed og MDH ved cirkling i relation til flyvemaskinekategori 

 

 Flyvemaskinekategori 
 A B C D 
MDH 400 ft 500 ft 600 ft 700 ft 
Mindste meteorologiske sigtbarhed 1 500 m 1 600 m 2 400 m 3 600 m 

 

2) Cirkling med fastsatte beholdne kurser er en godkendt procedure i henhold til dette 

punkt. 

 

g) Visuel indflyvning. Luftfartsforetagendet må ikke anvende en RVR på under 800 m ved visu-

el indflyvning. 

 

h) Omregning af rapporteret meteorologisk sigtbarhed til RVR 

 

1) Luftfartsforetagendet skal sikre, at der ikke anvendes omregning af meteorologisk sigt-

barhed til RVR ved beregning af startminima, minima for kategori II eller III, eller når 

der foreligger en rapporteret RVR-værdi. 

 

Note Hvis RVR rapporteres som værende over den maksimumsværdi, som flyveplads-

operatøren har vurderet, f.eks. "RVR mere end 1 500 m", betragtes dette ikke som 

en rapporteret RVR i denne forbindelse og omregningstabellen kan anvendes. 

 

2) Ved omregning af meteorologisk sigtbarhed til RVR under alle andre forhold end de i 

ovenstående underpunkt h) 1) nævnte skal luftfartsforetagendet sikre, at følgende tabel 

anvendes: 
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Tabel 9 

Omregning af sigtbarhed til RVR 

 

Lyssystem i drift RVR = rapporteret met. sigtbarhed x 
 Dag Nat 
HI indflyvnings- og banelys 1 5 2 0 
Andre typer af lysinstallationer end ovennævnte 1·0 1·5 
Ingen lys 1·0 Ikke relevant 

 

Bilag 2 til OPS 1.430c) 

Flyvemaskinekategorier – Flyvninger under alle vejrforhold 

 

a) Klassificering af flyvemaskiner 

 

Det kriterium, som tages i betragtning ved klassificeringen af flyvemaskiner efter kategori, er 

den angivne flyvehastighed ved tærskel (VAT), hvilket svarer til stallingshastighed (VSO) 

ganget med 1,3 eller VS1G ganget med 1,23 i landingskonfigurationen ved den maksimale 

certificerede landingsmasse. Hvis både VSO og VS1G er disponible, skal det højeste deraf 

følgende VAT anvendes. De flyvemaskinekategorier, som svarer til VAT-værdier, findes i 

nedenstående tabel: 

 

Flyvemaskinekategori VAT 

A Under 91 kt 

B Fra 91 til 120 kt 

C Fra 121 til 140 kt 

D Fra 141 til 165 kt 

E Fra 166 til 210 kt 
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Den landingskonfiguration, som skal tages i betragtning, skal defineres af luftfartsforetagen-

det eller af flyvemaskinens producent. 

 

b) Permanent ændring af kategori (maksimal landingsmasse) 

 

1) Luftfartsforetagendet kan indføre en permanent, lavere landingsmasse og anvende den-

ne masse til fastlæggelse af VAT, hvis dette godkendes af myndigheden. 

 

2) Den kategori, der er defineret for en given flyvemaskine, skal være en permanent værdi 

og således uafhængig af de skiftende forhold i forbindelse med de daglige operationer. 

 

Bilag 1 til OPS 1.440 

Operationer i dårlig sigtbarhed – Generelle regler for operation 

 

a) Generelt. Følgende procedurer gælder for indførelse og godkendelse af operationer i dårlig 

sigtbarhed. 

 

b) Operationel demonstration. Formålet med den operationelle demonstration er at fastlægge el-

ler validere anvendelsen og effektiviteten af foreliggende flyvestyresystemer, træning, flyve-

besætningsprocedurer, vedligeholdelsesprogram og håndbøger gældende for det kategori 

II/III-program, der skal godkendes. 

 

1) Mindst 30 indflyvninger og landinger skal gennemføres under operationer, hvor der an-

vendes kategori II/III-systemer, der er installeret i hver enkelt luftfartøjstype, hvis kræ-

vet DH er 50 ft eller højere. Hvis DH er på under 50 ft, vil det være nødvendigt at gen-

nemføre mindst 100 indflyvninger og landinger, medmindre myndigheden har godkendt 

andet. 
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2) Hvis luftfartsforetagendet har forskellige varianter af samme luftfartøjstype, som an-

vender samme grundlæggende flyvestyre- og visningssystemer eller forskellige grund-

læggende styre- og visningssystemer på samme luftfartøjstype, skal luftfartsforetagen-

det påvise, at de forskellige varianter har en tilfredsstillende ydeevne, men det er dog 

ikke nødvendigt, at luftfartsforetagendet udfører en fuldstændig operationel demonstra-

tion for hver variant. Myndigheden kan også acceptere en reduktion af antallet af ind-

flyvninger og landinger på basis af godskrivning for erfaring, der er indhøstet af et andet 

luftfartsforetagende med en AOC, der er udstedt i henhold til OPS 1 og under anvendel-

se af samme flyvemaskinetype eller -variant og samme procedurer. 

 

3) Hvis antallet af mislykkede indflyvninger overstiger 5% af det totale antal (f.eks. util-

fredsstillende landinger, systemfrakoblinger), skal evalueringsprogrammet udvides i trin 

på mindst 10 indflyvninger og landinger, indtil den samlede fejlrate ikke længere over-

stiger 5%. 

 

c) Dataindsamling til operationelle demonstrationer. Hver ansøger skal udvikle en dataindsam-

lingsmetode (f.eks. en blanket, der skal anvendes af flyvebesætningen) til registrering af ind-

flyvnings- og landingspræstationen. De resulterende data og et resumé af demonstrationsdata-

ene skal gøres tilgængelige for myndigheden til evalueringsformål. 

 

d) Dataanalyse. Utilfredsstillende indflyvninger og/eller automatiske landinger skal dokumente-

res og analyseres. 

 

e) Kontinuerlig overvågning 

 

1) Efter opnåelse af den første tilladelse skal operationerne overvåges kontinuerligt af luft-

fartsforetagendet med henblik på at påvise eventuelle uønskede tendenser, før disse bli-

ver farlige. Flyvebesætningens rapporter kan anvendes til dette formål. 
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2) Følgende oplysninger skal opbevares i en periode på 12 måneder: 

 

i) Det samlede antal indflyvninger opgjort efter flyvemaskinetype, hvor det luftbår-

ne kategori II- eller III-udstyr blev anvendt til at udføre velgennemførte faktiske 

eller flyvetræningsmæssige indflyvninger ifølge de gældende minima for kategori 

II eller III, og 

 

ii) rapporter om utilfredsstillende indflyvninger og/eller automatiske landinger op-

gjort efter flyveplads og flyvemaskineregistrering i følgende kategorier: 

 

A) fejl i luftbåret udstyr, 

 

B) vanskeligheder i forbindelse med faciliteter på jorden 

 

C) afbrudt indflyvning på grund af ATC-instruktioner eller 

 

D) andre årsager. 

 

3) Luftfartsforetagendet skal for hver flyvemaskine udarbejde en procedure for overvåg-

ning af det automatiske landingssystems ydeevne. 
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f) Overgangsperioder 

 

1) Luftfartsforetagender uden tidligere kategori II- eller III-erfaring: 

 

i) Et luftfartsforetagende uden tidligere operationel erfaring med kategori II eller III 

kan godkendes til kategori II- eller III A-operationer efter at have opnået mindst 

6 måneders erfaring med kategori I-operationer med den pågældende flyvemaski-

netype. 

 

ii) Ved fuldførelsen af 6 måneders kategori II- eller III A-operationer med den på-

gældende flyvemaskinetype kan luftfartsforetagendet godkendes til kategori III B-

operationer. Myndigheden kan ved udstedelse af en sådan godkendelse i en yder-

ligere periode pålægge højere minima end de lavest gældende. Stramningen af 

disse minima vil normalt kun gælde for RVR og/eller en begrænsning i operatio-

ner uden beslutningshøjde og skal udvælges således, at de ikke kræver nogen æn-

dring af de operationelle procedurer. 

 

2) Luftfartsforetagender med tidligere kategori II- eller III-erfaring. Et luftfartsforetagende 

med tidligere kategori II- eller III-erfaring kan opnå tilladelse i en kortere overgangspe-

riode efter indgivelse af ansøgning til myndigheden. 

 

g) Vedligeholdelse af kategori II-, kategori III- og LVTO-udstyr. Luftfartsforetagendet skal i 

samarbejde med producenten udarbejde vedligeholdelsesinstruktioner for styresystemerne om 

bord, og disse skal være indeholdt i luftfartsforetagendets flyvemaskinevedligeholdelses-

program som foreskrevet i OPS 1.910, som skal godkendes af myndigheden. 
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h) Egnede flyvepladser og baner 

 

1) Hver kombination af flyvemaskinetype/udstyr om bord/bane skal forud for påbegyndel-

se af kategori III-operationer efterprøves i form af gennemførelse med positivt resultat 

af mindst én indflyvning og landing under kategori II- eller bedre forhold. 

 

2) For baner med ujævnt terræn inden tærskelen eller andre forudseelige eller kendte 

mangler, skal hver kombination af flyvemaskinetype/udstyr om bord/bane forud for på-

begyndelse af kategori II- eller kategori III-operationer efterprøves i form af operationer 

under kategori I- eller bedre forhold. 

 

3) Hvis luftfartsforetagendet har forskellige varianter af samme luftfartøjstype, som an-

vender samme grundlæggende flyvestyre- og visningssystemer eller forskellige grund-

læggende flyvestyre- og visningssystemer på samme luftfartøjstype, skal luftfartsforeta-

gendet påvise, at de forskellige varianter har en tilfredsstillende ydeevne, men det er 

dog ikke nødvendigt, at luftfartsforetagendet udfører en fuldstændig operationel demon-

stration for hver kombination af variant/bane. 

 

4) Luftfartsforetagender, der anvender samme kombination af flyvemaskinetype/variant og 

udstyr om bord og samme procedurer, kan udnytte hinandens erfaringer og registrerin-

ger i forbindelse med overholdelse af dette afsnit. 
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Bilag 1 til OPS 1.450 

Operationer i dårlig sigtbarhed – Træning og kvalifikationer 

 

a) Generelt: Luftfartsforetagendet skal sikre, at programmerne for træning af flyvebesætnings-

medlemmer i flyvninger i dårlig sigtbarhed omfatter strukturerede teori-, flyvesimulator- 

og/eller flyvetræningskurser. Luftfartsforetagendet kan afkorte kursets indhold som foreskre-

vet i nedenstående underpunkt 2) og 3), dersom indholdet af det afkortede kursus kan accepte-

res af myndigheden. 

 

1) Flyvebesætningsmedlemmer uden kategori II- eller kategori III-erfaring skal gennemfø-

re det fulde træningsprogram, som er foreskrevet i nedenstående underpunkt b), c) og 

d). 

 

2) Flyvebesætningsmedlemmer med kategori II- eller kategori III-erfaring fra et andet luft-

fartsforetagende kan gennemføre et afkortet kursus i træning på jorden. 

 

3) Flyvebesætningsmedlemmer med kategori II- eller kategori III-erfaring fra luftfartsfore-

tagendet kan gennemføre et afkortet teori-, flyvesimulator- og/eller flyvetræningskursus. 

Det afkortede kursus skal som minimum opfylde de krav, der er fastsat i under-

punkt d)1), d)2)i) eller d)2)ii), alt efter hvad der er relevant, og i d)3)i). 

 

b) Træning på jorden. Luftfartsforetagendet skal sikre, at grundkurset i træning på jorden for 

flyvning i dårlig sigtbarhed som minimum omfatter 

 

1) karakteristika for og begrænsninger i ILS og/eller MLS, 

 

2) de visuelle hjælpemidlers karakteristika, 
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3) karakteristika ved tåge, 

 

4) det specifikke luftbårne systems operationelle muligheder og begrænsninger, 

 

5) virkningerne af nedbør, overisning, vindvariation ved lav højde og turbulens, 

 

6) virkningen af specifikke funktionsfejl ved flyvemaskinen, 

 

7) anvendelse af RVR-vurderingssystemerne og disses begrænsninger, 

 

8) principperne i kravene til hindringsfrihed, 

 

9) genkendelse af fejl i jordudstyret og de foranstaltninger, som i dette tilfælde skal iværk-

sættes, 

 

10) de procedurer og forholdsregler, som skal følges med hensyn til overfladebevægelse 

under operationer, når RVR er 400 m eller derunder, samt eventuelle yderligere proce-

durer, der kræves ved start under forhold på under 150 m (200 m for kategori D-

flyvemaskiner), 

 

11) betydningen af beslutningshøjder, som bygger på radiohøjdemålere, og terrænprofilens 

indvirkning i indflyvningsområdet på radiohøjdemålerens data og på de automatiske 

indflyvnings-/landingssystemer, 

 

12) vigtigheden og betydningen af beredskabshøjden, hvis en sådan er gældende, og de for-

anstaltninger, der skal iværksættes ved en given fejl over og under beredskabshøjden, 
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13) kvalifikationskravene til piloter for at opnå og opretholde godkendelse til at udføre start 

i dårlig sigtbarhed og kategori II- eller III-operationer og 

 

14) betydningen af korrekt siddestilling og øjenhøjde. 

 

c) Flyvesimulatortræning og/eller flyvetræning 

 

1) Luftfartsforetagendet skal sikre, at flyvesimulatortræningen og/eller flyvetræningen med 

henblik på flyvning i dårlig sigtbarhed omfatter 

 

i) kontrol af, at udstyret fungerer tilfredsstillende både på jorden og under flyvning, 

 

ii) virkningen for minima som følge af ændringer i jordinstallationernes tilstand, 

 

iii) overvågning af automatiske flyvestyresystemer og af tilstandsmeldesystemer for 

autolandingssystemer med vægt på de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde 

af fejl i disse systemer, 

 

iv) de foranstaltninger, som skal træffes i tilfælde af fejl i f.eks. motorer, elektriske 

systemer, hydraulik eller flyvestyresystemer, 

 

v) virkningen af kendte funktionssvigt, og anvendelse af lister over minimumsudstyr, 

 

vi) de operationelle begrænsninger som følge af luftdygtighedscertificering, 
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vii) vejledning i de visuelle referencer, som kræves ved beslutningshøjde, og informa-

tion om maksimal tilladt afvigelse fra glidebane eller localiser og 

 

viii) vigtigheden og betydningen af beredskabshøjden, hvis en sådan er gældende, og 

de foranstaltninger, der skal iværksættes ved en given fejl over og under bered-

skabshøjden. 

 

2) Luftfartsforetagendet skal sikre, at hvert flyvebesætningsmedlem trænes i at udføre sine 

opgaver og instrueres i den koordinering, som kræves med andre besætningsmedlem-

mer. Der bør gøres størst mulig brug af flyvesimulatorer. 

 

3) Træningen skal opdeles i faser, som dækker normal operation uden fejl i flyvemaskine 

eller udstyr, men som omfatter alle de vejrforhold, der kan opstå, og udførlige scenarier 

for flyvemaskine- og udstyrsfejl, som kan påvirke kategori II- eller III-operationer. Hvis 

flyvemaskinens system indebærer anvendelse af hybridsystemer eller andre specialsy-

stemer (såsom head-up displays eller synsforstærkende udstyr), skal flyvebesætnings-

medlemmerne øves i anvendelsen af disse systemer i normal og unormal tilstand i træ-

ningens flyvesimulatorfase. 

 

4) Der skal indøves uarbejdsdygtighedsprocedurer, som er relevante for start i dårlig sigt-

barhed og kategori II- og III-operationer. 

 

5) For flyvemaskiner med en ikke-typespecifik flyvesimulator skal luftfartsforetagendet 

sikre, at den flyvetræningsfase, der er specifik for de visuelle scenarier af kategori II-

operationer, udføres i en særlig godkendt flyvesimulator. Denne træning skal omfatte 

mindst 4 indflyvninger. Træning og procedurer, som er typespecifikke, skal øves i fly-

vemaskinen. 
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6) Den grundlæggende kategori II- og III-træning skal mindst omfatte følgende øvelser: 

 

i) indflyvning ved anvendelse af de relevante flyvestyresystemer, autopiloter og sty-

resystemer, der er installeret i flyvemaskinen, ned til den relevante beslutnings-

højde og inklusive overgangen til visuel flyvning og landing, 

 

ii) indflyvning med alle motorer i drift ved anvendelse af de relevante flyvestyresy-

stemer, autopiloter og styresystemer, der er installeret i flyvemaskinen, ned til den 

relevante beslutningshøjde efterfulgt af afbrudt indflyvning, alt uden ekstern visu-

el reference, 

 

iii) indflyvninger ved anvendelse af automatiske flyvesystemer, hvor dette er relevant, 

for at opnå automatisk flare, landing og rulning og 

 

iv) normal betjening af det gældende system både med og uden opnåelse af visuelle 

referencer ved beslutningshøjde. 

 

7) Træningens efterfølgende faser skal mindst omfatte 

 

i) indflyvninger med motorfejl på forskellige trin af indflyvningen, 

 

ii) indflyvninger med fejl i kritisk udstyr (f.eks. elektriske systemer, automatiske fly-

vesystemer, jord- og/eller luftbårne ILS/MLS-systemer og statusmonitorer), 
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iii) indflyvninger, hvor fejl i det automatiske flyveudstyr ved lav højde kræver enten 

 

A) tilbagevenden til manuel flyvning for at styre flare, landing og rulning eller 

afbrudt indflyvning eller 

 

B) tilbagevenden til manuel flyvning eller en nedgraderet automatisk tilstand 

for at styre afbrudte indflyvninger fra, ved eller under beslutningshøjde in-

klusive dem, der måtte resultere i landing på banen, 

 

iv) fejl i systemerne, som vil resultere i for stor afvigelse fra localiser og/eller glide-

vinkel både over og under beslutningshøjden under de visuelle mindsteforhold, 

der er godkendt for operationen. Endvidere skal overgangen til manuel landing 

indøves, hvis et head-up display udgør en nedgraderet modus for det automatiske 

system, eller hvis head-up displayet udgør den eneste flare-modus, og 

 

v) fejl og procedurer, der er specifikke for den pågældende flyvemaskinetype eller 

-variant. 

 

8) Træningsprogrammet skal give øvelse i at håndtere fejl, som kræver tilbagevenden til 

højere minima. 

 

9) Træningsprogrammet skal omfatte betjening af flyvemaskinen, hvis fejlen under en 

fejlpassiv kategori III-indflyvning er årsag til, at autopiloten frakobles ved eller under 

beslutningshøjde, når den sidst rapporterede RVR er 300 m eller mindre. 

 

10) Hvis der udføres start ved en RVR på 400 m og derunder, skal der iværksættes træning, 

som dækker systemfejl og motorfejl, der medfører såvel fortsættelser af starter som af-

brydelser af starter. 
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d) Krav til omskoling i udførelse af start i dårlig sigtbarhed og kategori II- og III-operationer. 

Luftfartsforetagendet skal sikre, at hvert flyvebesætningsmedlem fuldfører følgende træning i 

procedurer i dårlig sigtbarhed, hvis der omregnes til en ny type eller variant af en flyvemaski-

ne, hvor der vil blive udført start i dårlig sigtbarhed og kategori II- og III-operationer. Krave-

ne til flyvebesætningsmedlemmernes erfaring og gennemførelse af et afkortet kursus er be-

skrevet i underpunkt a) 2) og a) 3) ovenfor: 

 

1) Træning på jorden. De relevante krav, som er foreskrevet i ovenstående underpunkt b), 

under hensyn til det pågældende flyvebesætningsmedlems kategori II- og kategori III-

træning og -erfaring. 

 

2) Flyvesimulatortræning og/eller flyvetræning 

 

i) Mindst 8 indflyvninger og/eller landinger i en flyvesimulator. 

 

ii) Såfremt der ikke er en flyvesimulator til rådighed, der repræsenterer den specifik-

ke flyvemaskine, kræves der mindst 3 indflyvninger i flyvemaskinen, herunder 

mindst 1 cirkling. 

 

iii) Relevant yderligere træning, såfremt der kræves specialudstyr såsom head-up dis-

plays eller synsforstærkende udstyr. 
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3) Flyvebesætningens kvalifikationer. Kravene til flyvebesætningens kvalifikationer er 

specifikke for luftfartsforetagendet og for den type flyvemaskine, der opereres. 

 

i) Luftfartsforetagendet skal sikre, at hvert flyvebesætningsmedlem fuldfører en 

kontrol forud for udførelsen af kategori II- eller III-operationer. 

 

ii) Den i underpunkt i) ovenfor foreskrevne kontrol kan erstattes af en velgennemført 

flyvesimulatortræning og/eller flyvetræning som foreskrevet i underpunkt d) 2) 

ovenfor. 

 

4) Linjeflyvning under overvågning. Luftfartsforetagendet skal sikre, at hvert flyvebesæt-

ningsmedlem gennemfører følgende linjeflyvning under overvågning: 

 

i) for kategori II, når der kræves manuel landing, mindst 3 landinger fra frakoblin-

gen af autopiloten, 

 

ii) for kategori III mindst 3 automatiske landinger, dog kræves der kun 1 automatisk 

landing, når den i ovenstående underpunkt d) 2) krævede træning er gennemført i 

en flyvesimulator, der kan anvendes til nul-flyvetidsomskoling. 

 

e) Type- og luftfartøjscheferfaring. Forud for påbegyndelse af kategori II-/III-operationer gælder 

følgende yderligere krav for luftfartøjschefer eller piloter, til hvem udførelsen af flyvningen er 

uddelegeret, og for hvem flyvemaskinetypen er ny: 

 

1) 50 timer eller 20 sektorer på den pågældende type inklusive linjeflyvning under over-

vågning, og 
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2) der skal lægges 100 m til de gældende RVR-minima for kategori II eller kategori III, 

medmindre den pågældende tidligere er blevet kvalificeret til kategori II- eller III-

operationer hos et luftfartsforetagende, indtil der på den pågældende type er opnået i alt 

100 timer eller 40 sektorer inklusive linjeflyvning under overvågning. 

 

3) Myndigheden kan tillade en nedsættelse af ovennævnte krav til luftfartøjscheferfaring 

for flyvebesætningsmedlemmer, som har kategori II- eller kategori III-

luftfartøjscheferfaring. 

 

f) Start i dårlig sigtbarhed med en RVR på under 150/200 m 

 

1) Luftfartsforetagendet skal sikre, at der gennemføres følgende træning, inden der gives 

tilladelse til at udføre start med en RVR på under 150 m (under 200 m for flyvemaski-

ner i kategori D): 

 

i) normal start under godkendte RVR-minima, 

 

ii) start under godkendte RVR-minima med en motor ude af drift mellem V1 og V2, 

eller så snart sikkerhedshensynene tillader det, og 

 

iii) start under godkendte RVR-minima med en motor ude af drift før V1, som resul-

terer i en startafbrydelse. 

 

2) Luftfartsforetagendet skal sikre, at den træning, som kræves ifølge ovenstående under-

punkt 1), gennemføres i en flyvesimulator. Denne træning skal omfatte anvendelse af 

eventuelle specialprocedurer og –udstyr. Hvis der ikke forefindes en flyvesimulator, der 

repræsenterer den specifikke flyvemaskine, kan myndigheden godkende, at denne træ-

ning finder sted i en flyvemaskine uden kravet om RVR-minima (se bilag 1 til OPS 

1.965). 
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3) Luftfartsforetagendet skal sikre, at et flyvebesætningsmedlem har gennemført en prøve, 

før den pågældende udfører start i dårlig sigtbarhed med en RVR på under 150 m (under 

200 m for flyvemaskiner i kategori D), hvis dette er relevant. Prøven kan kun erstattes 

af en vellykket gennemførelse af den flyvesimulatortræning og/eller flyvetræning, som 

foreskrives i underpunkt f) 1), ved omskoling til en flyvemaskinetype. 

 

g) Periodisk træning og kontrol – Operationer i dårlig sigtbarhed 

 

1) Luftfartsforetagendet skal sikre, at pilotens viden og evne til at udføre de opgaver, der er 

forbundet med den bestemte operationskategori, hvortil den pågældende er godkendt, 

afprøves i forbindelse med den normale periodiske træning og luftfartsforetagendets af-

prøvning af duelighed. Det krævede antal indflyvninger inden for den gyldighedsperio-

de, som luftfartsforetagendets duelighedscheck har (som angivet i OPS 1.965b)), skal 

være mindst 3, hvoraf 1 kan erstattes af en indflyvning og landing i flyvemaskinen ved 

anvendelse af godkendte kategori II- og III-procedurer. Der skal flyves én afbrudt ind-

flyvning under udførelsen af luftfartsforetagendets duelighedscheck. Hvis luftfartsfore-

tagendet er godkendt til at udføre start med en RVR på under 150/200 m, skal der under 

udførelsen af luftfartsforetagendets duelighedscheck flyves mindst én LVTO med de la-

veste gældende minima. 

 

2) Ved kategori III-operationer skal luftfartsforetagendet anvende en flyvesimulator. 

 

3) Luftfartsforetagendet skal sikre, at der ved kategori III-operationer på flyvemaskiner 

med et fejlpassivt flyvestyresystem fuldføres en afbrudt indflyvning mindst én gang i 

perioden, hvor luftfartsforetagendet udfører 3 på hinanden følgende duelighedscheck, 

som følge af en fejl i autopiloten ved eller under beslutningshøjde, hvor den sidst rap-

porterede RVR var 300 m eller derunder. 
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4) Myndigheden kan tillade periodisk træning og check i kategori II- og LVTO-

operationer i en flyvemaskine, hvis der ikke er en flyvesimulator til rådighed, som re-

præsenterer den specifikke flyvemaskine eller et acceptabelt alternativ. 

 

Note: Aktualiteten af LVTO og kategori II/III på grundlag af automatiske indflyvninger 

og/ eller automatiske landinger opretholdes via periodisk træning og check som 

foreskrevet i dette punkt. 

 

Bilag 1 til OPS 1.455 

Operationer i dårlig sigtbarhed – Operationelle procedurer 

 

a) Generelt. Operationer i dårlig sigtbarhed omfatter 

 

1) manuel start (med eller uden elektroniske styresystemer), 

 

2) autokoblet indflyvning til under DH med manuel flare, landing og rulning, 

 

3) autokoblet indflyvning efterfulgt af automatisk flare, automatisk landing og manuel rul-

ning og 

 

4) autokoblet indflyvning efterfulgt af automatisk flare, automatisk landing og automatisk 

rulning, hvor den gældende RVR er under 400 m. 

 

Note 1: Der kan anvendes et hybridsystem sammen med hver af disse operationsformer. 

 

Note 2: Andre former for styresystemer og displays kan certificeres og godkendes. 

 

b) Procedurer og operationelle instruktioner 
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1) Procedurernes og de givne instruktioners præcise art og omfang afhænger af det an-

vendte luftbårne udstyr og af de cockpitprocedurer, der følges. Luftfartsforetagendet 

skal i driftshåndbogen klart definere flyvebesætningsmedlemmernes opgaver under 

start, indflyvning, flare, rulning og afbrudt indflyvning. Der skal lægges særlig vægt på 

flyvebesætningens ansvar under overgang fra ikke-visuelle forhold til visuelle forhold 

og på de procedurer, der skal anvendes ved forringet sigtbarhed, eller hvis der opstår 

fejl. Der skal lægges særlig vægt på fordelingen af cockpitopgaver for at sikre, at ar-

bejdsbyrden for den pilot, der træffer beslutningen om at lande eller udføre en afbrudt 

indflyvning, gør det muligt for vedkommende helt at samle sin opmærksomhed på 

overvågning og beslutningstagning. 

 

2) Luftfartsforetagendet skal udførligt beskrive de operationelle procedurer og instruktio-

ner i driftshåndbogen. Instruktionerne skal være forenelige med de begrænsninger og 

obligatoriske procedurer, som er indeholdt i flyvehåndbogen, og skal især dække føl-

gende emner: 

 

i) afprøvning af, at flyvemaskinens udstyr fungerer tilfredsstillende, både før afgang 

og under flyvning, 

 

ii) virkningen for minima som følge af ændringer i jordinstallationernes og det luft-

bårne udstyrs tilstand, 

 

iii) procedurer for start, indflyvning, flare, landing, rulning og afbrudt indflyvning, 
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iv) de procedurer, som skal følges i tilfælde af fejl, advarsler og andre ikke-normale 

situationer, 

 

v) den krævede visuelle minimumsreference, 

 

vi) betydningen af korrekt siddestilling og øjenhøjde, 

 

vii) foranstaltninger, som kan blive nødvendige som følge af en forringelse af den vi-

suelle reference, 

 

viii) fordelingen af besætningens opgaver ved gennemførelse af procedurerne ifølge 

underpunkt i) til iv) og vi) ovenfor for at gøre det muligt for luftfartøjschefen at 

samle sin opmærksomhed på især overvågning og beslutningstagning, 

 

ix) kravet om, at alle højdekald under 200 ft skal bygge på radiohøjdemåleren, og om, 

at én pilot fortsat skal overvåge flyvemaskinens instrumenter, indtil landingen er 

fuldført, 

 

x) kravet om, at det localiser-følsomme område skal beskyttes, 

 

xi) brugen af oplysninger om vindhastighed, vindvariation, turbulens, kontaminering 

af banen og brugen af flere RVR-vurderinger, 

 

xii) de procedurer, der skal følges ved øvelsesindflyvninger og -landinger på baner, 

hvor de fuldstændige procedurer for kategori II- eller kategori III-flyvepladser ik-

ke er gældende, 
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xiii) de operationelle begrænsninger som følge af luftdygtighedscertificering og 

 

xiv) oplysninger om den maksimalt tilladte afvigelse fra ILS-glidebanen og/eller loca-

liseren. 

 

Bilag 1 til OPS 1.465 

Minimumssigtbarhed ved VFR-operationer 

 

Luftrumsklasse  A B C D 
E 

(note 1) 

F G  

   Over 900 m (3 000 ft) 
AMSL eller over 300 m 
(1 000 ft) over terræn af-
hængigt af, hvad der er hø-
jest 

Ved og under 900 m 
(3 000 ft) AMSL eller 
300 m (1 000 ft) over 
terræn afhængigt af, 
hvad der er højest 

Afstand fra sky  1 500 m horisontalt 300m (1 000 ft) 
vertikalt 

Fri af sky og med 
overfladen inden for 
synsvidde 

Flyvesigtbarhed 8 km ved og over 3 050 m 10 000 ft) AMSL 
(note 2) 5 km under 3 050 m 10 000 ft) AMSL 

5 km (note 3) 

 

Note 1: VMC-minima for klasse A-luftrum er indsat som vejledning, men betyder ikke accept af 

VFR-flyvninger i klasse A-luftrum. 

 

Note 2: Når overgangshøjdeniveauet er under 3 050 m (10 000 ft) AMSL, skal FL 100 anvendes i 

stedet for 10 000 ft. 
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Note 3: Flyvemaskiner i kategori A og B kan opereres ved en flyvesigtbarhed ned til 3 000 m, for-

udsat at den relevante ATS-myndighed tillader anvendelse af en flyvesigtbarhed på under 

5 km, og forudsat, at forholdene er således, at sandsynligheden for at møde anden trafik er 

lav, og IAS er 140 kt eller lavere. 

 

SUBPART F 

PRÆSTATION GENERELT 

 

OPS 1.470 

Anvendelsesområde 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at flermotorede flyvemaskiner, som drives af turbopropmoto-

rer, og som har en maksimal godkendt passagersædekonfiguration på mere end 9 sæder eller 

en maksimal startmasse på over 5 700 kg, samt alle flermotorede flyvemaskiner med turbo-

jetmotorer opereres i overensstemmelse med subpart G (præstationsklasse A). 

 

b) Luftfartsforetagendet skal sikre, at propeldrevne flyvemaskiner med en maksimal godkendt 

passagersædekonfiguration på 9 eller færre sæder og en maksimal startmasse på 5 700 kg eller 

derunder, opereres i overensstemmelse med subpart H (præstationsklasse B). 

 

c) Luftfartsforetagendet skal sikre, at flyvemaskiner, som drives af stempelmotorer, og som har 

en maksimal godkendt passagersædekonfiguration på flere end 9 sæder eller en maksimal 

startmasse på over 5 700 kg, opereres i overensstemmelse med subpart I (præstationsklas-

se C). 
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d) I tilfælde, hvor der ikke kan påvises fuld overensstemmelse med kravene i den relevante sub-

part som følge af særlige konstruktionsmæssige egenskaber (f.eks. overlydsfly eller vandfly-

vemaskiner), skal luftfartsforetagendet anvende godkendte præstationsnormer, som sikrer et 

sikkerhedsniveau, der svarer til det niveau, som er angivet i den relevante subpart. 

 

OPS 1.475 

Generelt 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at flyvemaskinens masse 

 

1) ved startens begyndelse eller i tilfælde af genplanlægning under flyvningen 

 

2) på det sted, hvorfra den reviderede operationelle flyveplan er gældende, ikke er større 

end den masse, ved hvilken kravene i den relevante subpart kan overholdes, for den 

flyvning, der skal udføres, under hensyn til de forventede reduktioner af massen under 

flyveforløbet og til den brændstofudtømning under flyvning, som kan finde sted ifølge 

det herfor gældende krav. 

 

b) Luftfartsforetagendet skal sikre, at de godkendte præstationsdata, som er indeholdt i flyve-

håndbogen, anvendes til at afgøre, om kravene i den relevante subpart er overholdt, om nød-

vendigt suppleret med andre data, som kan accepteres af myndigheden som foreskrevet i den 

pågældende subpart. Ved anvendelse af de faktorer, som er foreskrevet i den relevante sub-

part, kan der tages hensyn til eventuelle operationelle faktorer, som allerede indgår i flyve-

håndbogens præstationsdata, for at undgå dobbelt anvendelse af faktorer. 
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c) Ved opfyldelse af kravene i den relevante subpart skal der tages behørigt hensyn til flyvema-

skinens konfiguration, miljøforhold og betjening af systemer, som indvirker negativt på præ-

stationen. 

 

d) I præstationshenseende kan en fugtig bane, som ikke er en græsbane, betragtes som tør. 

 

e) Luftfartsforetagendet skal tage hensyn til navigationskortenes nøjagtighed, når det vurderer, 

om startkravene i den relevante subpart er opfyldt. 

 

OPS 1.480 

Terminologi 

 

a) Ved nedenstående udtryk, som anvendes i subpart F, G, H, I og J, forstås følgende: 

 

1) Acceleration-stop distance til rådighed (ASDA). Længden af det disponible startløb plus 

stopvejens længde, hvis den relevante myndighed har angivet, at en sådan stopvej er til 

rådighed, og den er i stand til at bære flyvemaskinens masse under de gældende operati-

onelle forhold. 

 

2) Kontamineret bane. En bane anses for at være kontamineret, når mere end 25% af ba-

nens overflade (uanset om det drejer sig om afgrænsede områder eller ej) inden for den 

længde og bredde, som kræves, er dækket af følgende: 

 

i) overfladevand, som er mere end 3 mm (0,125 in) dybt, eller sjap eller løs sne, som 

svarer til mere end 3 mm (0,125 in) vand, 
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ii) sne, der er sammenpresset til en fast masse, som er modstandsdygtig over for 

yderligere komprimering, og som vil hænge sammen eller brydes i klumper, hvis 

den samles op (sammenpresset sne), eller 

 

iii) is, herunder våd is. 

 

3) Fugtig bane. En bane betragtes som fugtig, hvis overfladen ikke er tør, og hvis fugten på 

banen ikke giver den et skinnende udseende. 

 

4) Tør bane. En tør bane er en bane, som hverken er våd eller kontamineret, og omfatter 

baner, som er specielt konstrueret med riller eller porøs belægning, og som vedligehol-

des på en sådan måde, at banen sikrer en "effektivt tør" bremsning, også når der er fugt 

til stede. 

 

5) Landingsdistance til rådighed (LDA). Længden af den bane, som den relevante myn-

dighed har angivet er til rådighed, og som er egnet til løbet på jorden for en landende 

flyvemaskine. 

 

6) Maksimal godkendt passagersædekonfiguration. Den maksimale passagersædekapacitet 

i den enkelte flyvemaskine, som anvendes af luftfartsforetagendet, eksklusive pilotsæ-

der eller cockpitsæder og sæder til kabinebesætning, afhængigt af, hvad der er relevant, 

som er godkendt af myndigheden, og som er angivet i flyvehåndbogen. 

 

7) Startdistance til rådighed (TODA). Længden af det startløb, der er til rådighed, plus 

længden af den clearway, der er til rådighed. 
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8) Startmasse. Ved flyvemaskinens startmasse forstås dens masse inklusive alt materiel og 

samtlige personer, som befordres ved påbegyndelsen af startløbet. 

 

9) Startløb til rådighed (TORA). Længden af den bane, som vedkommende myndighed har 

angivet er til rådighed, og som er egnet til løbet på jorden for en startende flyvemaskine. 

 

10) Våd bane. En bane anses for at være våd, hvis banens overflade er dækket af vand eller 

lignende, når mængden heraf er mindre end angivet i ovenstående underpunkt a) 2), el-

ler når fugt på banen får denne til fremstå reflekterende, men uden at have væsentlige 

områder med stående vand. 

 

b) Betydningen af udtrykkene "acceleration-stop distance", "startdistance", "startløb", "netto-

startflyvevej", "nettoflyvevej under flyvning med en motor ude af drift" og "nettoflyvevej un-

der flyvning med to motorer ude af drift" defineres for den pågældende flyvemaskine i de 

luftdygtighedskrav, hvorunder flyvemaskinen er certificeret, eller som angivet af myndighe-

den, hvis myndigheden er af den opfattelse, at den pågældende definition er utilstrækkelig til 

at udvise overholdelse af de operationelle præstationsbegrænsninger. 
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SUBPART G 

PRÆSTATIONSKLASSE A 

 

OPS 1.485 

Generelt 

 

a) Luftfartsforetagendet skal for at fastslå, at kravene i denne subpart er overholdt, sikre, at de 

godkendte præstationsdata i flyvehåndbogen om nødvendigt suppleres med andre data, som 

kan godkendes af myndigheden, hvis de godkendte præstationsdata i flyvehåndbogen er util-

strækkelige med hensyn til elementer såsom 

 

1) redegørelse for ugunstige operationelle forhold, som med rimelighed kan forventes, 

f.eks. som start og landing på kontaminerede baner og 

 

2) hensyntagen til motorfejl i alle faser af flyvningen. 

 

b) Luftfartsforetagendet skal sikre, at der i tilfælde af våde og kontaminerede baner anvendes 

præstationsdata, som er fastsat i overensstemmelse med gældende krav vedrørende certifice-

ring af store flyvemaskiner, eller tilsvarende som kan godkendes af myndigheden. 

 

OPS 1.490 

Start 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at startmassen ikke overstiger den maksimale startmasse, der 

er angivet i flyvehåndbogen for trykhøjden og den omgivende temperatur på den flyveplads, 

hvorfra starten skal udføres. 
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b) Luftfartsforetagendet skal overholde følgende krav ved fastsættelse af den maksimalt tilladte 

startmasse: 

 

1) acceleration-stop distancen må ikke være større end den acceleration-stop distance, der 

er til rådighed, 

 

2) startdistancen må ikke være større end den startdistance, der er til rådighed, og clear-

way-distancen må ikke være større end halvdelen af det startløb, der er til rådighed, 

 

3) startløbet må ikke være større end det startløb, der er til rådighed, 

 

4) overholdelsen af dette punkt skal påvises ved at anvende en enkelt værdi for V1 for den 

afbrudte og fortsatte start, og 

 

5) på en våd eller kontamineret bane må startmassen ikke være større end den startmasse, 

der er tilladt for start på en tør bane under de samme forhold. 

 

c) Luftfartsforetagendet skal ved påvisning af overholdelse af ovenstående underpunkt b) tage 

følgende i betragtning: 

 

1) flyvepladsens trykhøjde, 

 

2) den omgivende temperatur på flyvepladsen, 

 

3) banens overfladetilstand og -type, 

 

4) banens hældning i startretningen, 
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5) ikke over 50% af den rapporterede modvindskomponent eller ikke under 150% af den 

rapporterede medvindskomponent, og 

 

6) det eventuelle tab af banelængde som følge af opretning af flyvemaskinen inden start. 

 

OPS 1.495 

Hindringsfrihed ved start 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at nettostartflyvevejen er fri af alle hindringer med en vertikal 

distance på mindst 35 ft eller med en horisontal distance på mindst 90 m plus 0,125 x D, 

hvor D er den horisontale distance, som flyvemaskinen har tilbagelagt fra slutningen af den 

startdistance, der er til rådighed, eller fra slutningen af startdistancen, hvis der er planlagt en 

drejning før afslutningen af den startdistance, der er til rådighed. For flyvemaskiner med et 

vingefang på under 60 m kan der anvendes en horisontal hindringsfrihed på halvdelen af fly-

vemaskinens vingefang plus 60 m plus 0,125 x D. 

 

b) Luftfartsforetagendet skal ved påvisning af overholdelse af ovenstående underpunkt a) tage 

følgende i betragtning: 

 

1) flyvemaskinens masse ved påbegyndelsen af startløbet, 

 

2) flyvepladsens trykhøjde, 

 

3) den omgivende temperatur på flyvepladsen og 

 

4) ikke over 50% af den rapporterede modvindskomponent eller ikke under 150% af den 

rapporterede medvindskomponent. 
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c) Ved påvisning af overholdelse af ovenstående underpunkt a) gælder følgende: 

 

1) ændring af beholden kurs er ikke tilladt før det punkt, hvor nettoflyvevejen har nået en 

højde, der er lig med halvdelen af vingefanget, men ikke mindre end 50 ft over niveauet 

for afslutningen af det startløb, der er til rådighed. Derefter antages det op til en højde 

på 400 ft, at flyvemaskinen ikke krænges mere end 15°. Over en højde på 400 ft kan der 

planlægges anvendt krængningsvinkler, som er større end 15°, men ikke over 25°, 

 

2) enhver del af den nettoflyvevej, hvori flyvemaskinen krænges mere end 15°, skal være 

fri for alle hindringer inden for de horisontale distancer, der er angivet i underpunkt a), 

d) og e) i dette punkt, med en vertikal distance på mindst 50 ft, og 

 

3) luftfartsforetagendet skal gøre brug af særlige procedurer, som kræver myndighedens 

godkendelse, for at anvende større krængningsvinkler, som dog ikke må være større end 

20° mellem 200 ft og 400 ft eller ikke større end 30° over 400 ft (se bilag 1 til 

OPS 1.495(c) (3)), 

 

4) der skal tages tilstrækkeligt hensyn til krængningsvinklens virkning på flyvehastigheder 

og flyvevej inklusive de distanceforøgelser, der følger af øgede flyvehastigheder. 

 

d) Ved påvisning af overholdelse af ovenstående underpunkt a) behøver luftfartsforetagendet i 

de tilfælde, hvor den planlagte flyvevej ikke kræver ændringer af beholden kurs på mere end 

15°, ikke at tage hensyn til hindringer, som har en lateral afstand på mere end 

 

1) 300 m, hvis piloten er i stand til at opretholde den krævede navigationsnøjagtighed gen-

nem det område, hvor planet for hindringsfrihed skal være beregnet, eller 

 

2) 600 m for flyvninger under alle andre forhold. 
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e) Ved påvisning af overholdelse af ovenstående underpunkt a) behøver luftfartsforetagendet i 

de tilfælde, hvor den planlagte flyvevej kræver ændringer af beholden kurs på mere end 15°, 

ikke at tage hensyn til de hindringer, som har en lateral afstand på mere end 

 

1) 600 m, hvis piloten er i stand til at opretholde den krævede navigationsnøjagtighed gen-

nem det område, hvor planet for hindringsfrihed skal være beregnet, eller 

 

2) 900 m for flyvninger under alle andre forhold. 

 

f) Luftfartsforetagendet skal udarbejde beredskabsprocedurer for at opfylde kravene i OPS 1.495 

og for at sikre en sikker rute, hvor hindringer undgås, samt for at gøre det muligt for flyvema-

skinen enten at overholde en-route-kravene i OPS 1.500 eller at lande enten på afgangsflyve-

pladsen eller på en alternativ startflyveplads. 

 

OPS 1.500 

En-route – En motor ude af drift 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at de data for en-route-nettoflyvevejen med en motor ude af 

drift, som er angivet i flyvehåndbogen for de vejrforhold, der forventes under flyvningen, 

overholder enten underpunkt b) eller c) på alle punkter langs ruten. Nettoflyvevejen skal have 

en positiv gradient ved 1 500 ft over den flyveplads, hvor landingen antages at finde sted efter 

motorfejl. Under vejrforhold, som kræver brug af afisningssystemer, skal der tages hensyn til 

den virkning, som brugen af disse har på nettoflyvevejen. 
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b) Nettoflyvevejens gradient skal være positiv ved mindst 1 000 ft over alt terræn og alle forhin-

dringer langs ruten inden for 9,3 km (5 nm) på hver side af den planlagte beholdne kurs. 

 

c) Nettoflyvevejen skal tillade, at flyvemaskinen kan fortsætte flyvningen fra marchhøjden til en 

flyveplads, hvor der kan udføres en landing i overensstemmelse med OPS 1.515 eller 1.520, 

afhængigt af, hvad der er relevant, idet nettoflyvevejen vertikalt skal gå fri af alt terræn og al-

le hindringer langs ruten med mindst 2 000 ft inden for 9,3 km (5 nm) på begge sider af den 

planlagte beholdne kurs i overensstemmelse med nedenstående underpunkt 1) til 4): 

 

1) motoren antages at svigte på det mest kritiske punkt langs ruten, 

 

2) vindens indvirkning på flyvevejen tages i betragtning, 

 

3) brændstofudtømning under flyvning er tilladt, hvis det sker i overensstemmelse med 

kravet om at nå frem til flyvepladsen med de krævede brændstofreserver, og såfremt der 

anvendes en sikker procedure, og 

 

4) den flyveplads, hvor flyvemaskinen antages at lande efter motorfejl, skal opfylde føl-

gende kriterier: 

 

i) præstationskravene for den forventede landingsmasse skal opfyldes, og 

 

ii) vejrrapporter eller –udsigter eller en eventuel kombination heraf samt rapporter 

om flyvepladsforhold skal indikere, at der kan fuldføres en sikker landing på det 

beregnede landingstidspunkt. 
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d) luftfartsforetagendet skal ved påvisning af overholdelse af OPS 1.500 øge breddemargenerne i 

ovenstående underpunkt b) og c) til 18,5 km (10 nm), såfremt navigationsnøjagtigheden ikke 

overholder dækningsgraden på 95%. 

 

OPS 1.505 

En-route – Flyvemaskiner med tre eller flere motorer, hvoraf to er ude af drift 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at en flyvemaskine med tre eller flere motorer aldrig på noget 

punkt langs den planlagte beholdne kurs er længere væk end 90 minutter – beregnet ved lang-

distancemarchfart med alle motorer i drift ved standardtemperatur i vindstille - fra en flyve-

plads, hvor de præstationskrav, som finder anvendelse på den forventede landingsmasse, kan 

opfyldes, medmindre det er i overensstemmelse med nedenstående underpunkt b) til f). 

 

b) Dataene for nettoflyvevejen under flyvning med to motorer ude af drift skal tillade flyvema-

skinen at fortsætte flyvningen under de forventede vejrforhold fra det punkt, hvor to motorer 

antages at svigte samtidigt, til en flyveplads, hvor det er muligt at lande og standse fuldstæn-

digt ved anvendelse af den foreskrevne procedure for en landing med to motorer ude af drift. 

Nettoflyvevejen skal vertikalt gå fri af alt terræn og alle forhindringer langs ruten med mindst 

2 000 ft inden for 9,3 km (5 nm) på hver side af den planlagte beholdne kurs. Ved højder og 

under vejrforhold, som kræver brug af afisningssystemer, skal der tages hensyn til den virk-

ning, som brugen af disse har på nettoflyvevejdataene. Hvis navigationsnøjagtigheden ikke 

overholder dækningsgraden på 95%, skal luftfartsforetagendet øge den ovenfor anførte bred-

demargen til 18,5 km (10 nm). 
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c) De to motorer antages at svigte på det mest kritiske punkt af den del af ruten, hvor flyvema-

skinen – beregnet ved langdistancemarchfart med alle motorer i drift ved standardtemperatur i 

vindstille - er mere end 90 minutter fra en flyveplads, hvor de præstationskrav, som finder an-

vendelse på den forventede landingsmasse, kan opfyldes. 

 

d) Nettoflyvevejen skal have en positiv gradient ved 1 500 ft over den flyveplads, hvor landin-

gen antages at blive udført, efter at to motorer har svigtet. 

 

e) Brændstofudtømning under flyvning er tilladt, hvis det sker i overensstemmelse med kravet 

om at nå frem til flyvepladsen med de krævede brændstofreserver, og såfremt der anvendes en 

sikker procedure. 

 

f) Flyvemaskinens forventede masse på det tidspunkt, hvor de to motorer antages at svigte, må 

ikke være lavere end den masse, der ville omfatte tilstrækkeligt brændstof til at fortsætte til en 

flyveplads, hvor landingen antages udført, og til at ankomme til den pågældende flyveplads i 

mindst 1500 ft direkte over landingsområdet og derefter til at flyve i niveau i 15 minutter. 

 

OPS 1.510 

Landing – Ankomstflyvepladser og alternative flyvepladser 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at den landingsmasse, der er fastsat for flyvemaskinen i hen-

hold til OPS 1.475(a), ikke overstiger den maksimale landingsmasse, som er angivet for den 

højde og omgivende temperatur, der forventes på det beregnede tidspunkt for landing på an-

komstflyvepladsen og på den alternative flyveplads. 
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b) Ved instrumentindflyvninger med en stigegradient ved afbrudt indflyvning på mere end 2,5% 

skal luftfartsforetagendet verificere, at flyvemaskinens forventede landingsmasse tillader en 

afbrudt indflyvning med en stigegradient, der er lig med eller større end den gradient, der 

gælder med én motor ude af drift og med den hastighed og konfiguration, der anvendes ved 

afbrudt indflyvning (jf. gældende krav vedrørende certificering af større flyvemaskiner). An-

vendelse af en alternativ metode skal godkendes af myndigheden. 

 

c) Ved instrumentindflyvninger med beslutningshøjder på under 200 ft skal luftfartsforetagendet 

verificere, at flyvemaskinens forventede landingsmasse tillader en stigegradient ved afbrudt 

indflyvning - med den kritiske motor ude af drift og med den hastighed og konfiguration, der 

anvendes ved cirkling - på mindst 2,5% eller den publicerede gradient, afhængigt af, hvilken 

der er størst (jf. CS AWO 243). Anvendelse af en alternativ metode skal godkendes af myn-

digheden. 

 

OPS 1.515 

Landing – Tørre baner 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at den landingsmasse, der er fastsat for flyvemaskinen i over-

ensstemmelse med OPS 1.475(a), på det forventede tidspunkt for landing på ankomstflyve-

pladsen eller på en given alternativ flyveplads muliggør landing med fuldstændig standsning 

fra 50 ft over tærsklen 

 

1) for flyvemaskiner med turbojetmotorer inden for 60% af den landingsdistance, der er til 

rådighed, 

 

2) for flyvemaskiner med turbopropmotorer inden for 70% af den landingsdistance, der er 

til rådighed, 
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3) myndigheden kan for procedurer for stejl indflyvning godkende brug af landingsdistan-

cedata, der er multipliceret i overensstemmelse med ovenstående underpunkt a) 1) og a) 

2), afhængigt af, hvad der er relevant, på grundlag af en screenhøjde på under 50 ft, men 

ikke under 35 ft (jf. bilag 1 til OPS 1.515 (a)(3)), 

 

4) ved påvisning af overholdelse af ovenstående underpunkt a) 1) og a) 2) kan myndighe-

den undtagelsesvist, hvis myndigheden finder det godtgjort, at der er et behov (se bi-

lag 1), godkende brug af procedurer for kortbaneoperationer i overensstemmelse med 

bilag 1 og 2 sammen med eventuelle andre supplerende betingelser, som myndigheden 

finder nødvendige for at sikre et acceptabelt sikkerhedsniveau i det enkelte tilfælde. 

 

b) Luftfartsforetagendet skal ved påvisning af overholdelse af ovenstående underpunkt a) tage 

følgende i betragtning: 

 

1) flyvepladsens højde over havoverfladen, 

 

2) ikke over 50% af modvindskomponenten eller ikke under 150% af medvindskomponen-

ten og 

 

3) banens hældning i landingsretningen, hvis denne er større end +/-2%. 
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c) Det skal ved påvisning af overholdelse af ovenstående underpunkt a) antages, 

 

1) at flyvemaskinen vil lande på den gunstigste bane i vindstille, og 

 

2) at flyvemaskinen vil lande på den bane, der med størst sandsynlighed vil blive anvist i 

betragtning af den forventede vindhastighed og -retning og flyvemaskinens ground 

handling-egenskaber og i betragtning af diverse andre forhold såsom landingshjælpe-

midler og terræn. 

 

d) Hvis luftfartsforetagendet er ude af stand til at overholde ovenstående underpunkt c) 1) for en 

ankomstflyveplads med en enkelt bane, hvor landingen afhænger af en bestemt vindkompo-

nent, kan flyvemaskinen afsendes, hvis der angives 2 alternative flyvepladser, som muliggør 

fuld overholdelse af underpunkt a), b) og c). Luftfartøjschefen skal før påbegyndelse af ind-

flyvning til landing på ankomstflyvepladsen sikre sig, at landingen kan udføres i fuld overens-

stemmelse med OPS 1.510 og underpunkt a) og b). 

 

e) Hvis luftfartsforetagendet er ude af stand til at overholde ovenstående underpunkt c) 2) for 

ankomstflyvepladsen, kan flyvemaskinen afsendes, såfremt der angives en alternativ flyve-

plads, som muliggør fuld overholdelse af underpunkt a), b) og c). 

 

OPS 1.520 

Landing – Våde og kontaminerede baner 

 

a) Når de relevante vejrrapporter eller -udsigter eller en kombination heraf indicerer, at banen på 

det beregnede ankomsttidspunkt kan være våd, skal luftfartsforetagendet sikre, at den lan-

dingsdistance, der er til rådighed, er mindst 115% af den krævede landingsdistance, der er 

fastsat i overensstemmelse med OPS 1.515. 
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b) Når de relevante vejrrapporter eller -udsigter eller en kombination heraf indicerer, at banen på 

det beregnede ankomsttidspunkt kan være kontamineret, skal luftfartsforetagendet sikre, at 

den landingsdistance, der er til rådighed, er lig med mindst den landingsdistance, der er fastsat 

i overensstemmelse med ovenstående underpunkt a), eller mindst 115% af den landingsdi-

stance, der er fastsat i overensstemmelse med godkendte data for landingsdistancer på konta-

minerede baner eller tilsvarende, der er godkendt af myndigheden, afhængigt af, hvilken der 

er størst. 

 

c) Der kan anvendes en landingsdistance på en våd bane, som er kortere end den distance, der 

foreskrives i ovenstående underpunkt a), men ikke kortere end den distance, der foreskrives i 

OPS 1.550(a), såfremt flyvehåndbogen indeholder specifikke supplerende oplysninger om 

landingsdistancer på våde baner. 

 

d) Der kan på en særligt behandlet kontamineret bane anvendes en landingsdistance, som er kor-

tere end den distance, der foreskrives i underpunkt b), men ikke kortere end den distance, som 

foreskrives i OPS 1.515(a), såfremt flyvehåndbogen indeholder specifikke supplerende oplys-

ninger om landingsdistancer på kontaminerede baner. 

 

e) Ved påvisning af overholdelse af underpunkt b), c) og d) skal kriterierne i OPS 1.515 anven-

des i overensstemmelse hermed, dog finder OPS 1.515(a)(1) og (2) ikke anvendelse på oven-

stående underpunkt b). 
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Bilag 1 til OPS 1.495(c)(3) 

Godkendelse af øgede krængningsvinkler 

 

a) Ved anvendelse af øgede krængningsvinkler, som kræver særlig godkendelse, skal følgende 

kriterier opfyldes: 

 

1) flyvehåndbogen skal indeholde godkendte data for den krævede øgning af flyvehastig-

heden samt data, der gør det muligt at konstruere flyvevejen under hensyn til de øgede 

krængningsvinkler og hastigheder, 

 

2) der skal være visuelle referencer til rådighed af hensyn til navigationsnøjagtigheden, 

 

3) der skal for hver bane angives vejrminima og vindbegrænsninger, som skal godkendes 

af myndigheden, 

 

4) træning i overensstemmelse med OPS 1.975. 

 

Bilag 1 til OPS 1.515(a)(3) 

Procedurer for stejl indflyvning 

 

a) Myndigheden kan godkende, at der anvendes procedurer for stejl indflyvning, som benytter 

glidebanevinkler på 4,5° eller derover og screenhøjder på under 50 ft, men ikke under 35 ft, 

forudsat at følgende kriterier overholdes: 

 

1) flyvehåndbogen skal angive den maksimale godkendte glidebanevinkel, eventuelle an-

dre begrænsninger, normale procedurer, unormale procedurer eller nødprocedurer for 

den stejle indflyvning samt ændringer i banelængdedataene, når kriterierne for stejl ind-

flyvning anvendes, 
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2) på hver flyveplads, hvor der skal udføres procedurer for stejl indflyvning, skal der være 

et egnet glidebanereferencesystem, der som minimum omfatter et system til visuel vis-

ning af glidebanen, og 

 

3) der skal angives og godkendes vejrminima for hver bane, som skal anvendes til en stejl 

indflyvning. Følgende skal tages i betragtning: 

 

i) hindringsforholdene, 

 

ii) typen af glidebanereferencer og kursinformation for banen såsom visuelle hjælpe-

systemer, MLS, 3D–NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB, 

 

iii) den minimale visuelle reference, der skal kræves ved DH og MDA, 

 

iv) luftbåret udstyr til rådighed, 

 

v) pilotens kvalifikationer og særlige kendskab til flyvepladsen, 

 

vi) flyvehåndbogens begrænsninger og procedurer og 

 

vii) kriterier for afbrudt indflyvning. 

 



 
13376/1/05 REV 1  NS/ia 181 
BILAG DG C III   DA 

Bilag 1 til OPS 1.515(a)(4) 

Korte landinger 

 

a) Den distance, der anvendes til beregning af den tilladte landingsmasse, kan med henblik på 

anvendelsen af OPS 1.515(a)(4) bestå af den anvendelige længde af det erklærede sikre områ-

de plus den erklærede landingsdistance, der er til rådighed. Myndigheden kan godkende disse 

operationer i overensstemmelse med følgende kriterier: 

 

1) påvisning af behovet for korte landinger. Der skal foreligge en klar offentlig interesse i 

og operationel nødvendighed af operationen enten som følge af lufthavnens fjerne be-

liggenhed eller som følge af fysiske begrænsninger i forbindelse med en forlængelse af 

banen, 

 

2) kriterier for flyvemaskinen og operationelle kriterier. 

 

i) Korte landinger kan kun godkendes for flyvemaskiner, hvor den vertikale afstand 

mellem pilotens øjenlinje og linjen fra hjulenes nederste del - med flyvemaskinen 

placeret på den normale glidebane - ikke overstiger 3 meter. 

 

ii) Ved fastsættelse af operationelle minima for en flyveplads må sigtbarheden/RVR 

ikke være under 1,5 km. Endvidere skal vindbegrænsninger være angivet i drifts-

håndbogen. 

 

iii) For disse operationer skal pilotens minimumserfaring, krav til træning og særligt 

kendskab til flyvepladsen angives i driftshåndbogen, 
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3) det antages, at overflyvningshøjden over starten af den anvendelige længde af det erklæ-

rede sikre område er 50 ft, 

 

4) yderligere kriterier. Myndigheden kan pålægge yderligere betingelser, som skønnes 

nødvendige for en sikker operation, under hensyn til flyvemaskinetypens karakteristika, 

orografiske karakteristika i indflyvningsområdet, indflyvningshjælpemidler til rådighed 

og ud fra hensynene til afbrudt indflyvning/landing. Disse yderligere betingelser kan 

f.eks. være kravet om et visuelt system af VASI/PAPI-typen til visning af glidevinkel. 

 

Bilag 2 til OPS 1.515(a)(4) 

Flyvepladskriterier for korte landinger 

 

a) Anvendelsen af det sikre område skal godkendes af lufthavnsmyndigheden. 

 

b) Den anvendelige længde af det erklærede sikre område i henhold til bestemmelserne i 

1.515(a)(4) og i dette bilag må ikke overstige 90 meter. 

 

c) Bredden af det erklærede sikre område må ikke være mindre end to gange banens bredde eller 

to gange vingefanget, afhængigt af, hvilket der er størst, centreret på den forlængede banes 

midterlinje. 
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d) Det erklærede sikre område skal være fri for hindringer eller fordybninger, som kan bringe en 

flyvemaskine med for lav indflyvning til banen i fare, og det må ikke være tilladt nogen mobil 

genstand at befinde sig på det erklærede sikre område, mens banen anvendes til korte landin-

ger. 

 

e) Hældningen af det erklærede sikre område må ikke overstige 5% opad eller 2% nedad i lan-

dingsretningen. 

 

f) Med henblik på denne operation behøver kravet i OPS 1.480 (a)(5) til bæreevne ikke at finde 

anvendelse på det erklærede sikre område. 

 

SUBPART H 

PRÆSTATIONSKLASSE B 

 

OPS 1.525 

Generelt 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en enmotoret flyvemaskine 

 

1) om natten eller 

 

2) under instrumentvejrforhold undtagen i henhold til særlige visuelflyveregler (VFR). 

 

Note: Begrænsningerne for operation af enmotorede flyvemaskiner er omfattet af 

OPS 1.240(a)(6). 
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b) Luftfartsforetagendet skal behandle tomotorede flyvemaskiner, der ikke opfylder kravene til 

stigning i bilag 1 til OPS 1.525(b), som enmotorede flyvemaskiner. 

 

OPS 1.530 

Start 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at startmassen ikke overstiger den maksimale startmasse, der 

er angivet i flyvehåndbogen for trykhøjden og den omgivende temperatur på den flyveplads, 

hvorfra starten skal udføres. 

 

b) Luftfartsforetagendet skal sikre, at den nominelle startdistance, som er angivet i flyvehåndbo-

gen, ikke overstiger 

 

1) det startløb, der er til rådighed, når startdistancen multipliceres med en faktor på 1,25, 

eller 

 

2) nedenstående distancer, når der er en stopvej og/eller clearway til rådighed: 

 

i) det startløb, der er til rådighed, 

 

ii) den startdistance, der er til rådighed, når startdistancen multipliceres med en fak-

tor på 1,15, og 

 

iii) den acceleration-stop distance, der er til rådighed, når startdistancen multipliceres 

med en faktor på 1,3. 
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c) Luftfartsforetagendet skal ved påvisning af overholdelse af ovenstående underpunkt b) tage 

følgende i betragtning: 

 

1) flyvemaskinens masse ved påbegyndelsen af startløbet, 

 

2) flyvepladsens trykhøjde, 

 

3) den omgivende temperatur på flyvepladsen, 

 

4) banens overfladetilstand og -type, 

 

5) banens hældning i startretningen og 

 

6) ikke over 50% af den rapporterede modvindskomponent eller ikke under 150% af den 

rapporterede medvindskomponent. 
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OPS 1.535 

Hindringsfrihed ved start – Flermotorede flyvemaskiner 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at startflyvevejen for flyvemaskiner med to eller flere moto-

rer som fastsat i overensstemmelse med dette underpunkt går fri af alle hindringer med en ver-

tikal margen på mindst 50 ft eller med en horisontal distance på mindst 90 m plus 0,125 x D, 

hvor D er den horisontale distance, som flyvemaskinen tilbagelægger fra slutningen af den 

startdistance, der er til rådighed, eller fra slutningen af startdistancen, hvis der er planlagt en 

drejning før slutningen af den startdistance, der er til rådighed, medmindre andet er fastsat i 

nedenstående underpunkt b) og c). For flyvemaskiner med et vingefang på under 60 m kan 

der anvendes en horisontal hindringsfrihed på halvdelen af flyvemaskinens vingefang plus 

60 m plus 0,125 x D. Det skal ved påvisning af overholdelse af dette underpunkt antages, 

 

1) at startflyvevejen begynder i en højde på 50 ft over overfladen ved afslutningen af den 

startdistance, der kræves i OPS 1.530(b), og slutter i en højde på 1 500 ft over overfla-

den, 

 

2) at flyvemaskinen ikke krænges, før flyvemaskinen har nået en højde på 50 ft over over-

fladen, og at krængningsvinklen derefter ikke overstiger 15°, 

 

3) at der opstår svigt i den kritiske motor på det punkt af startflyvevejen med alle motorer i 

drift, hvor den visuelle reference med henblik på at undgå hindringer forventes mistet, 
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4) at startflyvevejens gradient fra 50 ft til højden for den antagede motorfejl er lig med den 

gennemsnitlige gradient med alle motorer i drift under stigning og overgang til en-route-

konfigurationen multipliceret med en faktor på 0,77, og 

 

5) at startflyvevejens gradient fra den højde, der nås i overensstemmelse med ovenstående 

underpunkt 4), til afslutningen af startflyvevejen er lig med den stigegradient en-route 

med en motor ude af drift, der er vist i flyvehåndbogen. 

 

b) Ved påvisning af overholdelse af ovenstående underpunkt a) behøver luftfartsforetagendet i 

de tilfælde, hvor den planlagte flyvevej ikke kræver ændringer af beholden kurs på mere end 

15°, ikke at tage hensyn til hindringer, som har en lateral afstand på mere end 

 

1) 300 m, hvis flyvningen udføres under forhold, der muliggør navigering med visuelle re-

ferencer, eller hvis der er navigationshjælpemidler til rådighed, som sætter piloten i 

stand til at opretholde den planlagte flyvevej med samme nøjagtighed (se bilag 1 til 

OPS 1.535 (b)(1) & (c)(1)), eller 

 

2) 600 m for flyvninger under alle andre forhold. 
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c) Ved påvisning af overholdelse af ovenstående underpunkt a) behøver luftfartsforetagendet i 

de tilfælde, hvor den planlagte flyvevej kræver ændringer af beholden kurs på mere end 15°, 

ikke at tage hensyn til hindringer, som har en lateral afstand på mere end 

 

1) 600 m for flyvninger under forhold, der muliggør navigering med visuelle referencer (se 

bilag 1 til OPS 1.535(b)(1) & (c)(1)), 

 

2) 900 m for flyvninger under alle andre forhold. 

 

d) Luftfartsforetagendet skal ved påvisning af overholdelse af ovenstående underpunkt a), b) og 

c) tage følgende i betragtning: 

 

1) flyvemaskinens masse ved påbegyndelsen af startløbet, 

 

2) flyvepladsens trykhøjde, 

 

3) den omgivende temperatur på flyvepladsen og 

 

4) ikke over 50% af den rapporterede modvindskomponent eller ikke under 150% af den 

rapporterede medvindskomponent. 
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OPS 1.540 

En-route – Flermotorede flyvemaskiner 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at flyvemaskinen under de vejrforhold, der forventes for flyv-

ningen, og i tilfælde af, at én motor svigter, mens de resterende motorer fungerer inden for 

den angivne maksimale kontinuerlige motorydelse, er i stand til at fortsætte flyvningen ved el-

ler over de relevante minimumshøjder, der er angivet for sikker flyvning i flyvehåndbogen, til 

et punkt 1000 ft over en flyveplads, hvor præstationskravene kan opfyldes. 

 

b) Ved påvisning af overholdelse af ovenstående underpunkt a) 

 

1) må flyvemaskinen ikke antages at flyve ved en højde, der overstiger den højde, hvor 

stigningshastigheden er lig med 300 ft pr. minut med alle motorer i drift inden for den 

angivne maksimale kontinuerlige motorydelse, og 

 

2) den antagne gradient en-route med én motor ude af drift skal være bruttogradienten for 

nedstigning eller stigning, afhængigt af, hvad der er relevant, henholdsvis forhøjet med 

en gradient på 0,5% eller nedsat med en gradient på 0,5%. 
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OPS 1.542 

En-route – Enmotorede flyvemaskiner 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at flyvemaskinen under de vejrforhold, der forventes for flyv-

ningen, og i tilfælde af motorfejl er i stand til at nå frem til et sted, hvor der kan udføres en 

sikker nødlanding. For landflyvemaskiner kræves der et sted på land, medmindre andet er 

godkendt af myndigheden. 

 

b) Ved påvisning af overholdelse af ovenstående underpunkt a) 

 

1) må flyvemaskinen ikke antages at flyve med motoren fungerende inden for den angivne 

maksimale kontinuerlige motorydelse ved en højde, der overstiger den højde, hvor stig-

ningshastigheden er lig med 300 ft pr. minut, og 

 

2) den antagne gradient en-route skal være bruttogradienten for nedstigning forhøjet med 

en gradient på 0,5%. 

 

OPS 1.545 

Landing – Ankomstflyvepladser og alternative flyvepladser 

 

Luftfartsforetagendet skal sikre, at den landingsmasse, der er fastsat for flyvemaskinen i henhold til 

OPS 1.475(a), ikke overstiger den maksimale landingsmasse, som er angivet for den højde og om-

givende temperatur, der forventes på det beregnede tidspunkt for landing på ankomstflyvepladsen 

og på den alternative flyveplads. 
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OPS 1.550 

Landing – Tørre baner 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, den landingsmasse, der er fastsat for flyvemaskinen i over-

ensstemmelse med OPS 1.475(a), på det forventede landingstidspunkt muliggør landing med 

fuldstændig standsning fra 50 ft over tærsklen inden for 70% af den landingsdistance, der er 

til rådighed på ankomstflyvepladsen og på en given alternativ flyveplads. 

 

1) Myndigheden kan godkende brug af landingsdistancedata, der er multipliceret i over-

ensstemmelse med dette punkt på grundlag af en screenhøjde på under 50 ft, men ikke 

under 35 ft (se bilag 1 til OPS 1.550(a)). 

 

2) Myndigheden kan godkende korte landinger i overensstemmelse med kriterierne i bi-

lag 2 til OPS 1.550(a). 

 

b) Luftfartsforetagendet skal ved påvisning af overholdelse af ovenstående underpunkt a) tage 

følgende i betragtning: 

 

1) flyvepladsens højde over havoverfladen, 

 

2) ikke over 50% af modvindskomponenten eller ikke under 150% af medvindskomponen-

ten, 
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3) banens overfladetilstand og -type og 

 

4) banens hældning i landingsretningen. 

 

c) Når en flyvemaskine sendes af sted i overensstemmelse med ovenstående underpunkt a) skal 

det antages, 

 

1) at flyvemaskinen vil lande på den gunstigste bane i vindstille, og 

 

2) at flyvemaskinen vil lande på den bane, der med størst sandsynlighed vil blive anvist i 

betragtning af den forventede vindhastighed og -retning og flyvemaskinens ground 

handling-egenskaber og i betragtning af diverse andre forhold såsom landingshjælpe-

midler og terræn. 

 

d) Hvis luftfartsforetagendet er ude af stand til at overholde ovenstående underpunkt c) 2) for 

ankomstflyvepladsen, kan flyvemaskinen sendes af sted, hvis der angives en alternativ flyve-

plads, som muliggør fuld overholdelse af underpunkt a), b) og c) ovenfor. 

 

OPS 1.555 

Landing – Våde og kontaminerede baner 

 

a) Når de relevante vejrrapporter eller -udsigter eller en kombination heraf indicerer, at banen på 

det beregnede ankomsttidspunkt kan være våd, skal luftfartsforetagendet sikre, at den lan-

dingsdistance, der er til rådighed, er lig med eller større end den krævede landingsdistance, 

der er fastsat i overensstemmelse med OPS 1.550 multipliceret med en faktor på 1,15. 

 



 
13376/1/05 REV 1  NS/ia 193 
BILAG DG C III   DA 

b) Når de relevante vejrrapporter eller -udsigter eller en kombination heraf indicerer, at banen på 

det beregnede ankomsttidspunkt kan være kontamineret, skal luftfartsforetagendet sikre, at 

landingsdistancen, som bestemmes ved anvendelse af data, der kan godkendes af myndighe-

den for sådanne forhold, ikke er større end den landingsdistance, der er til rådighed. 

 

c) Der kan anvendes en landingsdistance på en våd bane, som er kortere end den distance, der 

foreskrives i ovenstående underpunkt a), men ikke kortere end den distance, der foreskrives i 

OPS 1.550(a), såfremt flyvehåndbogen indeholder specifikke supplerende oplysninger om 

landingsdistancer på våde baner. 

 

Bilag 1 til OPS 1.525(b) 

Generelt – Stigning ved start og landing 

 

(Kravene i dette bilag bygger på JAR–23.63 (c)(1) og JAR–23.63 (c)(2), der trådte i kraft den 

11. marts 1994.) 

 

a) Stigning ved start 

 

1) Alle motorer i drift 

 

i) Den konstante stigegradient efter start skal være mindst 4% med 

 

A) starteffekt på hver motor, 
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B) landingsstellet sænket, dog kan landingsstellet antages at være trukket op, 

hvis det kan hæves på højst 7 sekunder, 

 

C) vingeklapperne i startposition og 

 

D) en stigehastighed på ikke under 1·1 VMC eller 1·2 VS1, afhængigt af, hvil-

ken der er størst. 

 

2) En motor ude af drift 

 

i) Den konstante stigegradient skal ved en højde på 400 ft over startoverfladen være 

positivt målelig med 

 

A) den kritiske motor ude af drift og dens propeller i mindste luftmodstandspo-

sition, 

 

B) den resterende motor ved starteffekt, 

 

C) landingsstellet trukket op, 

 

D) vingeklapperne i startposition og 

 

E) en stigehastighed, der er lig med den hastighed, der opnås ved 50 ft. 
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ii) Den konstante stigegradient må ikke være mindre end 0,75% ved en højde på 

1 500 ft over startoverfladen med 

 

A) den kritiske motor ude af drift og dens propeller i mindste luftmodstandspo-

sition, 

 

B) den resterende motor ved ikke over maksimal kontinuerlig motorydelse, 

 

C) landingsstellet trukket op, 

 

D) vingeklapperne oppe og 

 

E) en stigehastighed på ikke under 1·2 VS1. 

 

b) Stigning ved landing 

 

1) Alle motorer i drift 

 

i) Den konstante stigegradient skal være mindst 2,5% med 

 

A) højst den effekt eller ydelse, der er til rådighed 8 sekunder efter påbegyndel-

se af bevægelse af gashåndtagene fra minimumsflyvetomgangsposition, 
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B) landingsstellet sænket, 

 

C) vingeklapperne i landingsposition og 

 

D) en stigehastighed, som er lig med VREF. 

 

2) En motor ude af drift 

 

i) Den konstante stigegradient skal være mindst 0,75% ved en højde på 1 500 ft over 

landingsoverfladen med 

 

A) den kritiske motor ude af drift og dens propeller i mindste luftmodstandspo-

sition, 

 

B) den resterende motor ved ikke over maksimal kontinuerlig motorydelse, 

 

C) landingsstellet trukket op, 

 

D) vingeklapperne oppe og 

 

E) en stigehastighed på ikke under 1·2 VS1. 
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Bilag 1 til OPS 1.535(b)(1) & (c)(1) 

Stigeflyvevej – Navigation med visuelle referencer 

 

For at muliggøre navigation ved hjælp af visuelle referencer skal luftfartsforetagendet sikre, at de 

fremherskende vejrforhold på operationstidspunktet, inklusive skydækkehøjde og sigtbarhed, er så-

dan, at der kan ses og identificeres hindrings- og/eller jordreferencepunkter. Driftshåndbogen skal 

for de(n) pågældende flyveplads(er) angive de minimumsvejrforhold, som sætter flyvebesætningen 

i stand til fortløbende at bestemme og opretholde den korrekte flyvevej med hensyn til jordreferen-

cepunkter, således at der sikres frigang af hindringer og terræn på følgende måde: 

 

a) proceduren skal være veldefineret med hensyn til jordreferencepunkter, således at den be-

holdne kurs, der skal flyves, kan analyseres med henblik på krav til hindringsfrihed, 

 

b) proceduren skal ligge inden for flyvemaskinens muligheder med hensyn til hastighed fremad, 

krængningsvinkel og vindpåvirkninger, 

 

c) der skal foreligge en skriftlig og/eller billedlig beskrivelse af proceduren til brug for besæt-

ningen, og 

 

d) de begrænsende miljøforhold skal være beskrevet (f.eks. vind, skydække, sigtbarhed, dag/nat, 

omgivende belysning, belysning af forhindringer). 
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Bilag 1 til OPS 1.550(a) 

Procedurer for stejl indflyvning 

 

a) Myndigheden kan godkende, at der anvendes procedurer for stejl indflyvning, som benytter 

glidebanevinkler på 4,5° eller derover og screenhøjder på under 50 ft, men ikke under 35 ft, 

forudsat at følgende kriterier overholdes: 

 

1) flyvehåndbogen skal angive den maksimale godkendte indflyvningsglidebanevinkel, 

eventuelle andre begrænsninger, normale procedurer, unormale procedurer eller nød-

procedurer for den stejle indflyvning samt ændringer i banelængdedataene, når kriteri-

erne for stejl indflyvning anvendes, 

 

2) på hver flyveplads, hvor der skal udføres procedurer for stejl indflyvning, skal der være 

et egnet glidebanereferencesystem, der som minimum omfatter et system til visuel vis-

ning af glidebanen, og 

 

3) der skal angives og godkendes vejrminima for hver bane, som skal anvendes til en stejl 

indflyvning. Følgende skal tages i betragtning: 

 

i) hindringsforholdene, 

 

ii) typen af glidebanereferencer og kursinformation for banen såsom visuelle hjælpe-

systemer, MLS, 3D–NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB, 

 

iii) den minimale visuelle reference, der skal kræves ved DH og MDA, 
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iv) luftbåret udstyr til rådighed, 

 

v) pilotens kvalifikationer og særlige kendskab til flyvepladsen, 

 

vi) flyvehåndbogens begrænsninger og procedurer og 

 

vii) kriterier for afbrudt indflyvning. 

 

Bilag 2 til OPS 1.550(a) 

Korte landinger 

 

a) Den distance, der anvendes til beregning af den tilladte landingsmasse, kan med henblik på 

OPS 1.550(a)(2) bestå af den anvendelige længde af det erklærede sikre område plus den er-

klærede landingsdistance, der er til rådighed. Myndigheden kan godkende disse operationer i 

overensstemmelse med følgende kriterier: 

 

1) anvendelse af det erklærede sikre område skal godkendes af flyvepladsmyndigheden, 

 

2) det erklærede sikre område skal være fri for hindringer og fordybninger, som kunne 

bringe en flyvemaskine med for lav indflyvning til banen i fare, og det må ikke være til-

ladt nogen mobil genstand at befinde sig på det erklærede sikre område, mens banen 

anvendes til korte landinger, 
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3) hældningen af det erklærede sikre område må ikke overstige 5% opad og 2% nedad i 

landingsretningen, 

 

4) den anvendelige længde af det erklærede sikre område i medfør af dette bilag må ikke 

overstige 90 meter, 

 

5) bredden af det erklærede sikre område må ikke være mindre end to gange banens bredde 

centreret på den forlængede banes midterlinje, 

 

6) det antages, at overflyvningshøjden over starten af den anvendelige længde af det erklæ-

rede sikre område ikke er under 50 ft. 

 

7) med henblik på denne operation behøver kravet i OPS 1.480 (a)(5) til bæreevne ikke at 

finde anvendelse på det erklærede sikre område. 

 

8) der skal angives og godkendes vejrminima for hver bane, som skal anvendes, og de må 

ikke være lavere end VFR eller minima for ikke-præcisionsindflyvning, afhængigt af, 

hvilke der er størst, 

 

9) kravene til piloten skal angives (se OPS 1.975(a)), 

 

10) myndigheden kan pålægge yderligere betingelser, som er nødvendige for sikker operati-

on under hensyn til flyvemaskinetypens karakteristika, indflyvningshjælpemidler og ud 

fra hensynene til afbrudt indflyvning/landing. 
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SUBPART I 

PRÆSTATIONSKLASSE C 

 

OPS 1.560 

Generelt 

 

Luftfartsforetagendet skal for at fastslå, at kravene i denne subpart er overholdt, sikre, at de god-

kendte præstationsdata i flyvehåndbogen om nødvendigt suppleres med andre data, som kan god-

kendes af myndigheden, hvis de godkendte præstationsdata i flyvehåndbogen er utilstrækkelige. 

 

OPS 1.565 

Start 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at startmassen ikke overstiger den maksimale startmasse, der 

er angivet i flyvehåndbogen for trykhøjden og den omgivende temperatur på den flyveplads, 

hvorfra starten skal udføres. 

 

b) For flyvemaskiner, hvis startbanelængdedata i flyvehåndbogen ikke omfatter hensyntagen til 

motorfejl, skal luftfartsforetagendet sikre, at distancen fra starten af den startrullestrækning, 

som flyvemaskinen kræver for at nå en højde på 50 ft over overfladen med alle motorer i drift 

inden for de angivne maksimale starteffektforhold efter multiplicering med en faktor på enten 

 

1) 1,33 for flyvemaskiner med to motorer eller 
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2) 1,25 for flyvemaskiner med tre motorer eller 

 

3) 1,18 for flyvemaskiner med fire motorer, ikke overstiger det startløb, der er til rådighed 

på den flyveplads, hvorfra starten skal udføres. 

 

c) For flyvemaskiner, hvis startbanelængdedata i flyvehåndbogen omfatter hensyntagen til mo-

torfejl, skal luftfartsforetagendet sikre, at følgende krav opfyldes i overensstemmelse med 

specifikationerne i flyvehåndbogen: 

 

1) acceleration-stop distancen må ikke være større end den acceleration-stop distance, der 

er til rådighed, 

 

2) startdistancen må ikke være større end den startdistance, der er til rådighed, og clear-

way-distancen må ikke være større end halvdelen af det startløb, der er til rådighed, 

 

3) startløbet må ikke være større end det startløb, der er til rådighed, 

 

4) overholdelsen af dette punkt skal påvises ved at anvende en enkelt værdi for V1 for den 

afbrudte og fortsatte start, og 

 

5) på en våd eller kontamineret bane må startmassen ikke være større end den startmasse, 

der er tilladt for start på en tør bane under de samme forhold. 
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d) Luftfartsforetagendet skal ved påvisning af overholdelse af ovenstående underpunkt b) og c) 

tage følgende i betragtning: 

 

1) flyvepladsens trykhøjde, 

 

2) den omgivende temperatur på flyvepladsen, 

 

3) banens overfladetilstand og -type, 

 

4) banens hældning i startretningen, 

 

5) ikke over 50% af den rapporterede modvindskomponent eller ikke under 150% af den 

rapporterede medvindskomponent og 

 

6) det eventuelle tab af banelængde som følge af opretning af flyvemaskinen inden start. 

 

OPS 1.570 

Hindringsfrihed ved start 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at startflyvevejen med én motor ude af drift går fri af alle 

hindringer med en vertikal afstand på mindst 50 ft plus 0,01 x D eller med en horisontal af-

stand på mindst 90 m plus 0,125 x D, hvor D er den horisontale distance, som flyvemaskinen 

har tilbagelagt fra slutningen af den startdistance, der er til rådighed. For flyvemaskiner med 

et vingefang på under 60 m kan der anvendes en horisontal hindringsfrihed på halvdelen af 

flyvemaskinens vingefang plus 60 m plus 0,125 x D. 
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b) Startflyvevejen skal begynde ved en højde på 50 ft over overfladen ved slutningen af den 

startdistance, der kræves i OPS 1.565(b) eller (c), afhængigt af, hvad der er relevant, og slutte 

i en højde på 1 500 ft over overfladen. 

 

c) Luftfartsforetagendet skal ved påvisning af overholdelse af underpunkt a) tage følgende i be-

tragtning: 

 

1) flyvemaskinens masse ved påbegyndelsen af startløbet, 

 

2) flyvepladsens trykhøjde, 

 

3) den omgivende temperatur på flyvepladsen og 

 

4) ikke over 50% af den rapporterede modvindskomponent eller ikke under 150% af den 

rapporterede medvindskomponent. 

 

d) Ved påvisning af overholdelse af ovenstående underpunkt a) er ændring af beholden kurs ikke 

tilladt før det punkt på startflyvevejen, hvor der er nået en højde på 50 ft over overfladen. 

Derefter antages det op til en højde på 400 ft, at flyvemaskinen ikke krænges mere end 15°. 

Over en højde på 400 ft kan der planlægges krængningsvinkler på mere end 15°, men ikke 

over 25°. Der skal tages tilstrækkeligt hensyn til krængningsvinklens virkning på flyvehastig-

heder og flyvevej inklusive de distanceinkrementer, der følger af øgede flyvehastigheder. 
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e) Ved påvisning af overholdelse af ovenstående underpunkt a) er det ikke nødvendigt, at luft-

fartsforetagendet i de tilfælde, hvor der ikke kræves ændring af den beholdne kurs på mere 

end 15°, tager hensyn til de hindringer, hvor den laterale afstand er på mere end 

 

1) 300 m, hvis piloten er i stand til at opretholde den krævede navigationsnøjagtighed gen-

nem det område, hvor planet for hindringsfrihed skal være beregnet, eller 

 

2) 600 m for flyvninger under alle andre forhold. 

 

f) Ved påvisning af overholdelse af ovenstående underpunkt a) behøver luftfartsforetagendet i 

de tilfælde, hvor der kræves ændring af den beholdne kurs på mere end 15°, ikke at tage hen-

syn til hindringer, som har en lateral afstand på mere end 

 

1) 600 m, hvis piloten er i stand til at opretholde den krævede navigationsnøjagtighed gen-

nem det område, hvor planet for hindringsfrihed skal være beregnet, eller 

 

2) 900 m for flyvninger under alle andre forhold. 

 

g) Luftfartsforetagendet skal udarbejde beredskabsprocedurer for at opfylde kravene i OPS 1.570 

og for at sikre en sikker rute, hvor hindringer undgås, samt for at gøre det muligt for flyvema-

skinen enten at overholde en-route-kravene i OPS 1.580 eller at lande enten på afgangsflyve-

pladsen eller på en startalternativ flyveplads. 

 



 
13376/1/05 REV 1  NS/ia 206 
BILAG DG C III   DA 

OPS 1.575 

En-route – Alle motorer i drift 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at flyvemaskinen under de vejrforhold, som forventes for 

flyvningen, på ethvert punkt på ruten eller på en eventuel planlagt afvigelse fra ruten er i stand 

til at klare en stigehastighed på mindst 300 ft pr. minut med alle motorer i drift inden for de 

maksimale kontinuerlige motorydelsesforhold, der angives ved 

 

1) minimumshøjderne for sikker flyvning på hvert trin af den rute, der skal flyves, eller på 

en eventuel planlagt afvigelse fra ruten, som er angivet i eller beregnet på grundlag af 

oplysningerne i driftshåndbogen for den pågældende flyvemaskine, og 

 

2) de minimumshøjder, der er nødvendige for at overholde de betingelser, der er foreskre-

vet i OPS 1.580 og 1.585, afhængigt af, hvad der er relevant. 

 

OPS 1.580 

En-route – En motor ude af drift 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at flyvemaskinen under de vejrforhold, der forventes for flyv-

ningen, i tilfælde af svigt i en af motorerne på ethvert punkt på ruten eller på en eventuel plan-

lagt afvigelse fra ruten og med den anden motor eller de øvrige motorer i drift inden for de 

angivne maksimale kontinuerlige motorydelsesforhold er i stand til at fortsætte flyvningen fra 

marchhøjden til en flyveplads, hvor der kan udføres landing i overensstemmelse med 

OPS 1.595 eller OPS 1.600, alt efter hvad der er relevant, med en hindringsfrihed inden for 

9,3 km (5 nm) på hver side af den planlagte beholdne kurs med en vertikal afstand på mindst 

 

1) 1 000 ft, når stigehastigheden er nul eller større, eller 
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2) 2 000 ft, når stigehastigheden er mindre end nul. 

 

b) Flyvevejen skal have en positiv hældning ved en højde på 450 m (1 500 ft) over den flyve-

plads, hvor landingen antages udført efter svigt i en motor. 

 

c) Med henblik på dette underpunkt skal den stigehastighed, der er til rådighed for flyvemaski-

nen, antages at være 150 ft pr. minut mindre end den angivne bruttostigehastighed. 

 

d) Luftfartsforetagendet skal ved påvisning af overholdelse af dette punkt øge breddemargenerne 

i ovenstående underpunkt a) til 18,5 km (10 nm), såfremt navigationsnøjagtigheden ikke 

overholder dækningsgraden på 95%. 

 

e) Brændstofudtømning under flyvning er tilladt, hvis det er i overensstemmelse med behovet 

for at nå frem til flyvepladsen med de krævede brændstofreserver, og såfremt der anvendes en 

sikker procedure. 

 

OPS 1.585 

En-route – Flyvemaskiner med tre eller flere motorer, hvoraf to er ude af drift 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at en flyvemaskine med tre eller flere motorer aldrig på noget 

punkt langs den planlagte beholdne kurs er længere væk end 90 minutter – beregnet ved lang-

distancemarchfart med alle motorer i drift ved standardtemperatur i vindstille - fra en flyve-

plads, hvor de præstationskrav, som finder anvendelse på den forventede landingsmasse, kan 

opfyldes, medmindre det er i overensstemmelse med nedenstående underpunkt b) til e). 
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b) Den viste flyvevej med to motorer ude af drift skal tillade, at flyvemaskinen under de forven-

tede vejrforhold og med hindringsfrihed inden for 9,3 km (5 nm) på hver side af den planlagte 

beholdne kurs med en vertikal afstand på mindst 2 000 ft kan fortsætte flyvningen til en fly-

veplads, hvor de præstationskrav, som gælder for den forventede landingsmasse, kan opfyl-

des. 

 

c) De to motorer antages at svigte på det mest kritiske punkt af den del af ruten, hvor flyvema-

skinen – beregnet ved langdistancemarchfart med alle motorer i drift ved standardtemperatur i 

vindstille - er mere end 90 minutter fra en flyveplads, hvor de præstationskrav, som gælder for 

den forventede landingsmasse, kan opfyldes. 

 

d) Flyvemaskinens forventede masse må ikke på det punkt, hvor de to motorer antages at svigte, 

være mindre end den masse, der ville omfatte tilstrækkeligt brændstof til at fortsætte til en 

flyveplads, hvor landingen antages udført, og til at ankomme til denne flyveplads ved en høj-

de på mindst 450 m (1 500 ft) direkte over landingsområdet og derefter til at flyve i niveau i 

15 minutter. 

 

e) Med henblik på dette underpunkt skal flyvemaskinens disponible stigehastighed antages at 

være 150 ft pr. minut mindre end den angivne stigningshastighed. 

 

f) Luftfartsforetagendet skal ved påvisning af overholdelse af dette punkt øge breddemargenerne 

i ovenstående underpunkt a) til 18,5 km (10 nm), såfremt navigationsnøjagtigheden ikke 

overholder dækningsgraden på 95%. 

 

g) Brændstofudtømning under flyvning er tilladt, hvis det er i overensstemmelse med behovet 

for at nå frem til flyvepladsen med de krævede brændstofreserver, og såfremt der anvendes en 

sikker procedure. 
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OPS 1.590 

Landing – Ankomstflyvepladser og alternative flyvepladser 

 

Luftfartsforetagendet skal sikre, at den landingsmasse, der er fastsat for flyvemaskinen i henhold til 

OPS 1.475(a), ikke overstiger den maksimale landingsmasse, der er angivet i flyvehåndbogen for 

den højde og, såfremt den er medtaget i flyvehåndbogen, den omgivende temperatur, der forventes 

på det beregnede landingstidspunkt på ankomstflyvepladsen og den alternative flyveplads. 

 

OPS 1.595 

Landing – Tørre baner 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at den landingsmasse, der er fastsat for flyvemaskinen i over-

ensstemmelse med OPS 1.475(a), på det forventede landingstidspunkt muliggør landing med 

fuldstændig standsning fra 50 ft over tærsklen inden for 70% af den landingsdistance, der er 

til rådighed på ankomstflyvepladsen og på en eventuel alternativ flyveplads. 

 

b) Luftfartsforetagendet skal ved påvisning af overholdelse af ovenstående underpunkt a) tage 

følgende i betragtning: 

 

1) flyvepladsens højde over havoverfladen, 

 

2) ikke over 50% af modvindskomponenten eller ikke under 150% af medvindskomponen-

ten, 

 

3) banens overfladetype og 
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4) banens hældning i landingsretningen. 

 

c) Ved afsendelse af en flyvemaskine i overensstemmelse med ovenstående underpunkt a) skal 

det antages, 

 

1) at flyvemaskinen vil lande på den gunstigste bane i vindstille, og 

 

2) at flyvemaskinen vil lande på den bane, der med størst sandsynlighed vil blive anvist i 

betragtning af den forventede vindhastighed og -retning og flyvemaskinens ground 

handling-egenskaber og i betragtning af diverse andre forhold såsom landingshjælpe-

midler og terræn. 

 

d) Hvis luftfartsforetagendet er ude af stand til at overholde ovenstående underpunkt c) 2) for 

ankomstflyvepladsen, kan flyvemaskinen sendes af sted, såfremt der angives en alternativ fly-

veplads, som muliggør fuld overholdelse af underpunkt a), b) og c). 

 

OPS 1.600 

Landing – Våde og kontaminerede baner 

 

a) Når de relevante vejrrapporter eller -udsigter eller en kombination heraf indicerer, at banen på 

det beregnede ankomsttidspunkt kan være våd, skal luftfartsforetagendet sikre, at den lan-

dingsdistance, der er til rådighed, er lig med eller større end den krævede landingsdistance, 

der er fastsat i overensstemmelse med OPS 1.595 multipliceret med en faktor på 1,15. 

 

b) Når de relevante vejrrapporter eller -udsigter eller en kombination heraf indicerer, at banen på 

det beregnede ankomsttidspunkt kan være kontamineret, skal luftfartsforetagendet sikre, at 

den landingsdistance, som fastsættes ved hjælp af data, der kan godkendes af myndigheden 

for sådanne forhold, ikke overstiger den landingsdistance, der er til rådighed. 
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SUBPART J 

Masse og balance 

 

OPS 1.605 

Generelt 

(se bilag 1 til OPS 1.605) 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at flyvemaskinens lastning, masse og tyngdepunkt i enhver 

fase af flyvningen er i overensstemmelse med de begrænsninger, der er angivet i den god-

kendte flyvehåndbog eller i driftshåndbogen, hvis denne er mere restriktiv. 

 

b) Luftfartsforetagendet skal bestemme masse og tyngdepunkt for enhver flyvemaskine ved 

egentlig vejning forud for den første ibrugtagning og derefter hvert 4. år, hvis der anvendes 

individuelle flyvemaskinemasser, og hvert 9. år, hvis der anvendes masser for flåden. Der skal 

redegøres for de samlede virkninger af ændringer og reparationer på masse og balance, og 

virkningerne skal behørigt dokumenteres. Endvidere skal flyvemaskinerne vejes igen, hvis 

ændringernes virkninger på masse og balance ikke kendes nøjagtigt. 

 

c) Luftfartsforetagendet skal bestemme massen for alle operative elementer og besætningsmed-

lemmer, som er medregnet i flyvemaskinens tørre operationelle masse, ved vejning eller ved 

brug af standardmasser. Indvirkningen af disses position på flyvemaskinens tyngdepunkt skal 

bestemmes. 

 

d) Luftfartsforetagendet skal bestemme massen for trafiklasten, herunder eventuel ballast, ved 

egentlig vejning eller bestemme massen for trafiklasten i overensstemmelse med standardpas-

sager- og –bagagemasser som angivet i OPS 1.620. 
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e) Luftfartsforetagendet skal bestemme massen for brændstofmængden ved brug af den faktiske 

massefylde eller, hvis denne ikke er kendt, en massefylde, der beregnes i overensstemmelse 

med en metode, som er angivet i driftshåndbogen. 

 

OPS 1.607 

Terminologi 

 

a) Tør operationel masse (Dry Operating Mass). Flyvemaskinens samlede masse, når den er klar 

til en bestemt operationstype, eksklusive al anvendelig brændstof- og trafiklast. Denne masse 

omfatter elementer såsom 

 

1) besætning og besætningens bagage, 

 

2) catering og flytbart passagerserviceudstyr og 

 

3) drikkevand og wc-kemikalier. 

 

b) Maksimal masse uden brændstof (Maximum Zero Fuel Mass). Den maksimale tilladte masse 

for en flyvemaskine uden anvendeligt brændstof. Massen af det brændstof, der opbevares i 

særlige tanke, skal medregnes i masse uden brændstof, når dette udtrykkeligt er nævnt under 

begrænsningerne i flyvehåndbogen. 

 

c) Maksimal strukturel landingsmasse. Den maksimale tilladte samlede masse for flyvemaskinen 

ved landing under normale forhold. 

 

d) Maksimal strukturel startmasse. Den maksimale tilladte samlede masse for flyvemaskinen ved 

startløbets påbegyndelse. 
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e) Klassificering af passagerer. 

 

1) Voksne mænd og kvinder defineres som personer på 12 år og derover. 

 

2) Børn defineres som personer, der er to år og derover, men som er under 12 år. 

 

3) Spædbørn defineres som personer, der er under 2 år. 

 

f) Trafiklast. Den samlede masse af passagerer, bagage og fragt, inklusive eventuel ikke-

indtægtsgivende last. 

 

OPS 1.610 

Lastning, masse og balance 

 

Luftfartsforetagendet skal i driftshåndbogen angive de principper og metoder, som er forbundet 

med lastnings- og med masse- og balancesystemet, og som opfylder kravene i OPS 1.605. Dette sy-

stem skal omfatte alle typer planlagte operationer. 

 

OPS 1.615 

Masseværdier for besætningen 

 

a) Luftfartsforetagendet skal anvende følgende masseværdier til at bestemme tør operationel 

masse: 

 

1) de faktiske masser inklusive besætningens bagage eller 
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2) standardmasser, inklusive håndbagage, på 85 kg for flyvebesætningsmedlemmer og 

75 kg for kabinebesætningsmedlemmer eller 

 

3) andre standardmasser, som kan godkendes af myndigheden. 

 

b) Luftfartsforetagendet skal korrigere den tørre operationelle masse, så eventuel ekstra bagage 

medregnes. Der skal tages hensyn til placeringen af denne ekstra bagage, når flyvemaskinens 

tyngdepunkt beregnes. 

 

OPS 1.620 

Masseværdier for passagerer og bagage 

 

a) Luftfartsforetagendet skal beregne massen for passagerer og indchecket bagage ved anvendel-

se af enten den faktiske vejede masse for hver person og den faktiske vejede masse for bagage 

eller de standardmasseværdier, som er angivet i nedenstående tabel 1 til 3, bortset fra, når an-

tallet af passagersæder, som er til rådighed, er mindre end 10. I disse tilfælde kan passager-

massen bestemmes ved anvendelse af en mundtlig erklæring fra eller på vegne af hver enkelt 

passager, hvortil der lægges en forudbestemt konstant for håndbagage og beklædning. (Den 

procedure, der angiver, hvornår der skal vælges faktiske masser eller standardmasser, og pro-

ceduren for anvendelse af mundtlige erklæringer skal fremgå af driftshåndbogen.) 

 

b) Hvis den faktiske masse bestemmes ved vejning, skal luftfartsforetagendet sikre, at passage-

rernes personlige ejendele og håndbagage medregnes. Denne vejning skal udføres umiddel-

bart forud for boarding og i et tilstødende område. 
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c) Hvis passagermassen bestemmes ved anvendelse af standardmasseværdier, skal standardmas-

seværdierne i nedenstående tabel 1 og 2 anvendes. Standardmasserne omfatter håndbagage og 

massen for eventuelle spædbørn under 2 år, som medbringes af en voksen på et passagersæde. 

Spædbørn, som optager særskilte passagersæder, skal betragtes som børn med henblik på det-

te underpunkt. 

 

d) Masseværdier for passagerer – 20 eller flere sæder 

 

1) Når det samlede antal passagersæder, der er til rådighed på en flyvemaskine, er 20 eller 

derover, finder standardmasserne for mænd og kvinder i tabel 1 anvendelse. Alternativt 

kan man i tilfælde, hvor det samlede antal passagersæder, som er til rådighed, er 30 eller 

derover, anvende masseværdierne for "alle voksne" i tabel 1. 

 

2) Med henblik på tabel 1 betyder feriecharter en charterflyvning, der udelukkende påreg-

nes at udgøre et element i en charterferierejse. Masseværdierne for feriecharter gælder, 

forudsat at højst 5% af de passagersæder, der er installeret i flyvemaskinen, anvendes til 

ikke-indtægtsgivende befordring af visse passagerkategorier. 

 

Tabel 1 

20 eller derover Passagersæder 

Mænd           Kvinder 

30 eller derover 
"alle voksne" 

Alle flyvninger undtagen feriecharter 88 kg 70 kg 84 kg 

Feriecharter 83 kg 69 kg 76 kg 

Børn 35 kg 35 kg 35 kg 
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e) Masseværdier for passagerer - 19 eller færre sæder. 

 

1) Når det samlede antal passagersæder, der er til rådighed på flyvemaskinen, er 19 eller 

færre, finder standardmasserne i tabel 2 anvendelse. 

 

2) På flyvninger, hvor der ikke medbringes håndbagage i kabinen, eller hvor håndbagagen 

beregnes særskilt, kan der trækkes 6 kg fra ovenstående masser for mænd og kvinder. 

Genstande såsom en frakke, en paraply, en lille håndtaske eller en pung samt læsestof 

eller et lille kamera betragtes ikke som håndbagage med henblik på dette underpunkt. 

 

Tabel 2 

 

Passagersæder 1-5 6-9 10-19 

Mænd 104 kg 96 kg 92 kg 

Kvinder 86 kg 78 kg 74 kg 

Børn 35 kg 35 kg 35 kg 

 

 

f) Masseværdier for bagage 

 

1) Når det samlede antal passagersæder, der er til rådighed på flyvemaskinen, er 20 eller 

flere, finder standardmasseværdierne i tabel 3 anvendelse på hvert stykke indchecket 

bagage. For flyvemaskiner med 19 eller færre passagersæder skal den faktiske masse af 

den indcheckede bagage, som er bestemt ved vejning, anvendes. 
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2) Med henblik på tabel 3 

 

i) betyder indenrigsflyvning en flyvning med udgangspunkt og bestemmelsessted inden 

for en stats grænser, 

 

ii) betyder flyvninger inden for den europæiske region flyvninger, som ikke er indenrigs-

flyvninger, og som har udgangspunkt og bestemmelsessted inden for det område, der er 

angivet i bilag 1 til OPS 1.620f), og 

 

iii) betyder interkontinental flyvning, som ikke er en flyvning inden for den europæiske re-

gion, en flyvning med udgangspunkt og bestemmelsessted på to forskellige kontinenter. 

 

Tabel 3 

20 eller flere sæder 

 

Flyvningens type Standardmasse for bagage 

Indenrigs 11 kg 

Inden for den europæiske region 13 kg 

Interkontinental 15 kg 

Alle andre 13 kg 
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g) Hvis luftfartsforetagendet ønsker at anvende andre standardmasseværdier end de værdier, der 

er angivet i ovenstående tabel 1 til 3, skal det underrette myndigheden om begrundelserne her-

for og på forhånd opnå myndighedens godkendelse heraf. Luftfartsforetagendet skal også med 

henblik på godkendelse indlevere en detaljeret vejningsundersøgelsesplan og anvende den sta-

tistiske analysemetode, som er angivet i bilag 1 til OPS 1.620g). Når resultaterne af vejnings-

undersøgelsen er kontrolleret og godkendt af myndigheden, gælder de reviderede standard-

masseværdier kun for det pågældende luftfartsforetagende. De reviderede standardmassevær-

dier kan kun anvendes under forhold, som er i overensstemmelse med de forhold, hvorunder 

undersøgelsen er foretaget. Hvis de reviderede standardmasser overstiger de masser, som er 

angivet i tabel 1 til 3, skal disse højere værdier anvendes. 

 

h) På enhver flyvning, der er identificeret som befordrende et betydeligt antal passagerer, hvis 

masse, inklusive håndbagage, forventes at overstige standardpassagermassen, skal luftfartsfo-

retagendet bestemme den faktiske masse for sådanne passagerer ved vejning eller ved at tilfø-

je et passende tillæg til massen. 

 

i) Hvis der anvendes standardmasseværdier for indchecket bagage, og hvis et betydeligt antal 

passagerer indchecker bagage, som forventes at overstige standardbagagemassen, skal luft-

fartsforetagendet bestemme den faktiske masse for denne bagage ved vejning eller ved at til-

føje et passende tillæg til massen. 

 

j) Luftfartsforetagendet skal sikre, at luftfartøjschefen informeres, når der er anvendt en metode, 

som ikke er standard, til bestemmelse af lastens masse, og at denne metode er angivet i mas-

se- og balancedokumenterne. 



 
13376/1/05 REV 1  NS/ia 219 
BILAG DG C III   DA 

OPS 1.625 

Masse- og balancedokumentation 

(se bilag 1 til OPS 1.625) 

 

a) Luftfartsforetagendet skal forud for hver flyvning udarbejde masse- og balancedokumentati-

on, som angiver lasten og fordelingen heraf. Masse- og balancedokumentationen skal gøre det 

muligt for luftfartøjschefen at fastslå, at lasten og dennes fordeling er sådan, at flyvemaski-

nens masse- og balancebegrænsninger ikke overskrides. Navnet på den person, som har udar-

bejdet masse- og balancedokumentationen, skal fremgå af dokumentationen. Den person, som 

fører tilsyn med lastningen af flyvemaskinen, skal med sin underskrift bekræfte, at lasten og 

dennes fordeling er i overensstemmelse med masse- og balancedokumentationen. Dette do-

kument skal kunne godkendes af luftfartøjschefen, hvis godkendelse vises ved kontrasigne-

ring eller tilsvarende. (se også OPS 1.055a)(12)). 

 

b) Luftfartsforetagendet skal angive procedurerne for sidste-øjebliksændringer (Last Minute 

Changes) i lasten. 

 

c) Under forudsætning af myndighedens godkendelse kan luftfartsforetagendet anvende et alter-

nativ til de procedurer, der kræves i ovenstående punkt a) og b). 
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Bilag 1 til OPS 1.605 

Masse og balance – Generelt 

se OPS 1.605 

 

a) Bestemmelse af en flyvemaskines tørre operationelle masse 

 

1) Vejning af en flyvemaskine 

 

i) Nye flyvemaskiner vejes normalt på fabrikken og kan sættes i drift uden at blive 

vejet igen, hvis deres masse- og balancedata er korrigeret for ændringer, der måtte 

være foretaget på flyvemaskinen. Det er ikke nødvendigt, at flyvemaskiner, som 

er overdraget fra et luftfartsforetagende med et godkendt massekontrolprogram til 

et andet luftfartsforetagende med et godkendt program, vejes forud for det modta-

gende luftfartsforetagendes ibrugtagning, medmindre der er forløbet mere end 4 år 

siden den sidste vejning. 

 

ii) Der skal regelmæssigt foretages fornyet bestemmelse af hver enkelt flyvemaski-

nes individuelle masse og CG-lokalisering (tyngdepunkt). Det maksimale interval 

mellem to vejninger skal fastsættes af luftfartsforetagendet og skal opfylde krave-

ne i OPS 1.605b). Endvidere skal der foretages fornyet bestemmelse af hver fly-

vemaskines masse og CG enten ved 

 

A) vejning eller 

 

B) beregning, såfremt luftfartsforetagendet kan fremvise den fornødne doku-

mentation som bevis for gyldigheden af den valgte beregningsmetode, hvis 

de kumulative ændringer i den tørre operationelle masse overstiger ±0,5% af 

den maksimale landingsmasse, eller hvis den samlede ændring i tyngde-

punktet overstiger 0,5% af den aerodynamiske middelkorde. 
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2) Flådens masse og tyngdepunktets position 

 

i) For en flåde eller en gruppe flyvemaskiner af samme model og konfiguration kan 

der anvendes en gennemsnitlig tør operationel masse og CG-position som flåde-

masse og CG-position, forudsat at de tørre operationelle masser og CG-positioner 

for de enkelte flyvemaskiner overholder de tolerancer, som er angivet i nedenstå-

ende underpunkt ii). Endvidere gælder de kriterier, som er angivet i nedenstående 

underpunkt iii), iv) og a)3). 

 

ii) Tolerancer 

 

A) Hvis den tørre operationelle masse for en given flyvemaskine, som er vejet, 

eller den beregnede tørre operationelle masse for en given flyvemaskine i en 

flåde afviger med mere end ±0,5% af den maksimale strukturelle landings-

masse fra den fastsatte tørre operationelle masse for flåden, eller hvis CG-

positionen afviger med mere end ±0,5% af den aerodynamiske middelkorde 

fra flådens CG, skal den pågældende flyvemaskine udgå af flåden. Der kan 

oprettes særskilte flåder, som hver har forskellige gennemsnitlige flådemas-

ser. 

 

B) I tilfælde, hvor flyvemaskinens masse ligger inden for tolerancen for flådens 

tørre operationelle masse, men hvor flyvemaskinens CG-position falder 

uden for den tilladte tolerance for flåden, kan flyvemaskinen stadig opereres 

i henhold til den gældende tørre operationelle masse for flåden, men med en 

individuel CG-position. 
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C) Hvis en bestemt flyvemaskine ved sammenligning med andre flyvemaskiner 

i flåden har en fysisk forskel, for hvilken der nøjagtigt kan redegøres (f.eks. 

pantry- eller sædekonfiguration), og som forårsager overskridelse af flådeto-

lerancerne, kan denne flyvemaskine bevares i flåden, forudsat at flyvema-

skinens masse og/eller CG-position korrigeres i overensstemmelse hermed. 

 

D) Flyvemaskiner, for hvilke der ikke er publiceret en aerodynamisk middel-

korde, skal opereres med de pågældende flyvemaskiners individuelle masse- 

og CG-positionsværdier eller skal underkastes en særlig undersøgelse og 

godkendelse. 

 

iii) Anvendelse af flådeværdier 

 

A) Efter vejning af en flyvemaskine, eller hvis der forekommer ændringer i fly-

vemaskinens udstyr eller konfiguration, skal luftfartsforetagendet efterprø-

ve, at denne flyvemaskine falder inden for de tolerancer, som er angivet i 

ovenstående underpunkt 2)ii). 

 

B) Flyvemaskiner, som ikke er blevet vejet siden sidste vurdering af flådens 

masse, kan fortsat bevares i en flåde, som opereres med flådeværdier, forud-

sat at de individuelle værdier revideres ved beregning og holdes inden for de 

tolerancer, der er defineret i ovenstående underpunkt 2)ii). Hvis disse indi-

viduelle værdier ikke længere falder inden for de tilladte tolerancer, skal 

luftfartsforetagendet enten fastsætte nye flådeværdier, som opfylder betin-

gelserne i ovenstående underpunkt 2)i) og 2)ii), eller operere de flyvemaski-

ner, som ikke falder inden for grænserne, med deres individuelle værdier. 
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C) For at føje en flyvemaskine til en flåde, som opereres med flådeværdier, skal 

luftfartsforetagendet ved vejning eller beregning efterprøve, at flyvemaski-

nens faktiske værdier falder inden for de tolerancer, der er angivet i oven-

stående underpunkt 2)ii). 

 

iv) For at opfylde ovenstående underpunkt 2)i) skal flådeværdierne som minimum 

opdateres efter hver vurdering af flådens masse. 

 

3) Antal flyvemaskiner, som skal vejes for at opnå flådeværdier 

 

i) Hvis "n" er antallet af flyvemaskiner i flåden, som anvender flådeværdier, skal 

luftfartsforetagendet i perioden mellem to vurderinger af flådemassen mindst veje 

et bestemt antal flyvemaskiner, som er defineret i nedenstående tabel: 

 

Antal flyvemaski-
ner i flåden 

Mindste antal 
vejninger 

2 eller 3 n 

4 til 9 (n + 3)/2 

10 eller derover (n + 51)/10 

 

ii) Ved valget af, hvilke flyvemaskiner der skal vejes, skal der vælges de flyvema-

skiner i flåden, som ikke er blevet vejet i den længste periode. 

 

iii) Tidsrummet mellem to vurderinger af flådens masse må ikke overstige 48 måne-

der. 
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4) Vejningsprocedure 

 

i) Vejningen skal udføres enten af producenten eller af en godkendt vedligeholdel-

sesvirksomhed. 

 

ii) Der skal træffes almindelige forholdsregler, som er i overensstemmelse med god 

praksis, såsom 

 

A) kontrol af, at flyvemaskinen og dennes udstyr er fyldestgørende, 

 

B) konstatering af, at der er behørigt redegjort for væsker, 

 

C) sikring af, at flyvemaskinen er ren, og 

 

D) sikring af, at vejningen er udført i en lukket bygning. 

 

iii) Enhver form for udstyr, som anvendes til vejningen, skal være behørigt kalibreret 

og nulstillet og skal anvendes i overensstemmelse med producentens instruktio-

ner. Enhver vægt skal inden for 2 år eller inden for den periode, der er fastsat af 

producenten af vejningsudstyret, afhængigt af, hvilket tidsrum der er kortest, være 

kalibreret enten af producenten eller af en civil vejnings- og målingsafdeling eller 

af en behørigt godkendt virksomhed. Udstyret skal gøre det muligt at bestemme 

flyvemaskinens masse nøjagtigt. 

 

b) Særlige standardmasser for trafiklast. Ud over standardmasser for passagerer og indchecket 

bagage kan luftfartsforetagendet indsende standardmasser for andre typer af last til godken-

delse hos myndigheden. 
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c) Lastning af flyvemaskinen 

 

1) Luftfartsforetagendet skal sikre, at lastningen af foretagendets flyvemaskiner udføres 

under tilsyn af kvalificeret personale. 

 

2) Luftfartsforetagendet skal sikre, at lastningen af fragten sker i overensstemmelse med de 

data, der anvendes til beregning af flyvemaskinens masse og balance. 

 

3) Luftfartsforetagendet skal overholde yderligere strukturelle begrænsninger såsom styr-

kebegrænsningerne for gulve, den maksimale last pr. løbende meter, den maksimale 

masse pr. lastrum og/eller det maksimale sædeantal. 

 

d) Tyngdepunktsgrænser 

 

1) Operationelt tyngdepunktsområde. Medmindre der anvendes sædefordeling, og med-

mindre der i balanceberegningen er nøjagtigt redegjort for effekten af antal passagerer 

pr. sæderække, effekten af fragt i de enkelte lastrum og effekten af brændstof i de enkel-

te tanke, skal der anvendes operationelle margener på det certificerede tyngdepunktsom-

råde. Ved fastsættelsen af CG-margenerne skal der tages hensyn til mulige afvigelser fra 

den antagede lastfordeling. Såfremt der anvendes frit sædevalg, skal luftfartsforetagen-

det indføre procedurer for at sikre, at flyve- eller kabinebesætningen iværksætter korri-

gerende foranstaltninger, hvis der forekommer et ekstremt sædevalg i længderetningen. 

CG-margenerne og de hertil hørende operationelle procedurer, herunder anslået forde-

ling af passagerer på sæder, skal kunne godkendes af myndigheden. 
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2) Tyngdepunkt under flyvning. Ud over ovenstående underpunkt d)1) skal luftfartsforeta-

gendet endvidere påvise, at der i procedurerne fuldt ud er taget hensyn til den ekstreme 

variation i tyngdepunktsvandringen under flyvning, som forårsages af passager-

/besætningsbevægelser og brændstofforbrug/-overførsel. 

 

Bilag 1 til OPS 1.620f) 

Definition af området for flyvninger i den europæiske region 

 

Med henblik på OPS 1.620f) forstås ved flyvninger i den europæiske region, ud over indenrigsflyv-

ninger, flyvninger, som udføres inden for det område, der afgrænses af loxodrome kompaslinjer 

mellem følgende punkter: 

 

– N7200 E04500 

 

– N4000 E04500 

 

– N3500 E03700 

 

– N3000 E03700 

 

– N3000 W00600 

 

– N2700 W00900 

 

– N2700 W03000 

 

– N6700 W03000 
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– N7200 W01000 

 

– N7200 E04500 

 

som vist i figur 1 nedenfor: 

 

 

 

 
 

Figur 1 

Den europæiske region 
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Bilag 1 til OPS 1.620 g) 

Procedure for fastsættelse af reviderede standardmasseværdier for passagerer og bagage 

 

a) Passagerer 

 

1) Metode for stikprøvekontrol af vægt. Gennemsnitsmassen for passagerer og deres hånd-

bagage skal bestemmes ved vejning, hvor der udtages tilfældige stikprøver. Udvælgel-

sen af de tilfældige stikprøver skal i art og omfang være repræsentativ for passagervo-

lumenet under hensyn til operationstypen, hyppigheden af flyvninger på de forskellige 

ruter, ud- og hjemrejseflyvninger, den pågældende årstid og flyvemaskinens sædekapa-

citet. 

 

2) Stikprøvernes omfang. Undersøgelsesplanen skal som minimum omfatte vejning af den 

største af følgende størrelser: 

 

i) Et antal passagerer, som beregnes ud fra et prøveudsnit ved anvendelse af almin-

delige statistiske procedurer og baseret på et relativt konfidensinterval (nøjagtig-

hed) på 1% for alle voksne og 2% for hver enkelt gennemsnitsmasse for hen-

holdsvis mænd og kvinder, og 

 

ii) for flyvemaskiner 

 

A) med en passagersædekapacitet på 40 eller flere i alt 2 000 passagerer eller 

 

B) med en passagersædekapacitet på 40 eller færre i alt 50 x (passagersædeka-

paciteten). 
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3) Passagermasser. I passagermassen skal medregnes massen for de ejendele, som med-

bringes, når passagerne går om bord på flyvemaskinen. Ved udtagning af tilfældige 

stikprøver af passagermasser skal spædbørn vejes sammen med den voksne ledsager 

(se også OPS 1.620 c)d) og e)). 

 

4) Vejningssted. Til vejning af passagerer skal der vælges et område, som ligger så tæt 

som muligt på flyvemaskinen, på et sted, hvor en ændring i passagermassen ved bort-

skaffelse eller anskaffelse af flere personlige ejendele er usandsynlig, inden passagerer-

ne går om bord på flyvemaskinen. 

 

5) Vejemaskine. Vejemaskinen, som skal anvendes til vejning af passagerer, skal have en 

kapacitet på mindst 150 kg. Massen skal vises med mindsteskalainddelinger på 500 g. 

Vejemaskinen skal have en nøjagtighed på 0,5% eller 200 g, afhængigt af, hvilket tal 

der er størst. 

 

6) Registrering af masseværdier. Passagerernes masse, den tilsvarende passagerkategori 

(dvs. mænd, kvinder, børn) og rutenummer skal registreres for hver flyvning, der med-

tages i undersøgelsen. 

 

b) Indchecket bagage. Den statistiske procedure for bestemmelse af de reviderede standardbaga-

gemasseværdier baseret på gennemsnitlige bagagemasser af den krævede minimumsstørrelse 

for stikprøver er stort set den samme som den procedure, der anvendes for passagerer, og som 

er angivet i underpunkt a) 1). Det relative konfidensinterval (nøjagtighed) for bagage er 1%. 

Der skal vejes mindst 2000 stykker indchecket bagage. 
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c) Bestemmelse af reviderede standardmasseværdier for passagerer og indchecket bagage. 

 

1) For at sikre, at anvendelsen af reviderede standardmasseværdier for passagerer og ind-

checket bagage frem for anvendelse af faktiske masser, der er bestemt ved vejning, ikke 

får negativ indvirkning på driftssikkerheden, skal der udføres en statistisk analyse. En 

sådan analyse vil resultere i gennemsnitlige masseværdier for passagerer og bagage 

samt i andre data. 

 

2) På flyvemaskiner med 20 eller flere passagersæder gælder disse gennemsnitsværdier 

som reviderede standardmasseværdier for mænd og kvinder. 

 

3) På mindre flyvemaskiner skal nedenstående forøgelser lægges til den gennemsnitlige 

passagermasse for at opnå de reviderede standardmasseværdier: 

 

 

Antal passagersæder Krævet masse-
forøgelse 

1 – 5 inkl. 16 kg 

6 – 9 inkl. 8 kg 

10 – 19 inkl. 4 kg 

 

Alternativt kan de reviderede (gennemsnitlige) standardmasseværdier for "alle voksne" 

anvendes for flyvemaskiner med 30 eller flere passagersæder. De reviderede (gennem-

snitlige) standardmasseværdier for indchecket bagage gælder for flyvemaskiner med 20 

eller flere passagersæder. 
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4) Luftfartsforetagenderne har muligheden for at indsende en detaljeret undersøgelsesplan 

til myndigheden til godkendelse og efterfølgende mulighed for at afvige fra den revide-

rede standardmasseværdi under forudsætning af, at denne afvigende værdi er bestemt 

ved anvendelse af den procedure, der er beskrevet i dette bilag. Sådanne afvigelser skal 

revideres med intervaller, som ikke overstiger 5 år. 

 

5) De reviderede standardmasseværdier for "alle voksne" skal baseres på et forholdstal for 

mænd/kvinder på 80/20 for alle flyvninger, dog bortset fra feriecharterflyvninger, hvor 

fordelingen er 50/50. Hvis et luftfartsforetagende ønsker at opnå godkendelse til at an-

vende et andet fordelingstal på bestemte ruter eller flyvninger, skal der indsendes data 

til myndigheden, som viser, at det alternative fordelingstal mellem mænd og kvinder er 

forsigtigt anslået og dækker mindst 84% af den faktiske fordeling af mænd og kvinder 

ved prøveudtagning af mindst 100 repræsentative flyvninger. 

 

6) De gennemsnitlige masseværdier, som opnås, afrundes til det nærmeste hele tal i kg. 

Masseværdierne for indchecket bagage afrundes til nærmeste 0,5 kg, alt efter, hvad der 

er hensigtsmæssigt. 

 

Bilag 1 til OPS 1.625 

Masse- og balancedokumentation 

 

a) Masse- og balancedokumentation 

 

1) Indhold 
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i) Masse- og balancedokumentationen skal indeholde følgende oplysninger: 

 

A) flyvemaskinens registreringsnummer og type, 

 

B) flyvningens identifikationsnummer og dato, 

 

C) luftfartøjschefens identitet, 

 

D) identiteten af den person, som har udarbejdet dokumentet, 

 

E) flyvemaskinens tørre operationelle masse og det tilsvarende CG, 

 

F) brændstofmassen ved start og brændstofmassen for flyvningen, 

 

G) massen for andre forbrugsvarer, som ikke er brændstof, 

 

H) lastens sammensætning, herunder passagerer, bagage, fragt og ballast, 

 

I) startmasse, landingsmasse og masse uden brændstof, 

 

J) fordeling af last, 

 

K) gældende CG-positioner for flyvemaskinen og 

 

L) grænsemasse og CG-værdier. 

 

ii) Luftfartsforetagendet kan udelade visse af disse data fra masse- og balancedoku-

mentationen under forudsætning af myndighedens godkendelse. 
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2) Sidste-øjebliksændringer. Hvis der forekommer en sidste-øjebliksændring, efter at mas-

se- og balancedokumentationen er udarbejdet, skal luftfartøjschefen underrettes herom, 

og sidste-øjebliksændringen skal indføjes i masse- og balancedokumentationen. Den 

højst tilladte ændring i antallet af passagerer eller last, der kan godkendes som en sidste-

øjebliksændring, skal angives i driftshåndbogen. Hvis dette antal overskrides, skal der 

udarbejdes nye masse- og balancedokumentation. 

 

b) Computerstyrede systemer. Hvis masse- og balancedokumentationen udarbejdes ved hjælp af 

et computerstyret masse- og balancesystem, skal luftfartsforetagendet efterprøve integriteten 

af disse uddata. Luftfartsforetagendet skal oprette et system for at kontrollere, at ændringer i 

luftfartsforetagendets inddata behørigt indarbejdes i systemet, og at systemet fortløbende fun-

gerer tilfredsstillende, ved at efterprøve uddataene med mindst 6 måneders mellemrum. 

 

c) Masse- og balancesystemer om bord. Luftfartsforetagendet skal indhente myndighedens god-

kendelse, hvis luftfartsforetagendet ønsker at anvende et computersystem om bord for masse- 

og balanceværdier som primær kilde til afsendelse af flyvemaskiner. 

 

d) Dataforbindelse. Når masse- og balancedokumentation sendes til flyvemaskiner via datafor-

bindelse, skal der på jorden forefindes kopi af den endelige masse- og balancedokumentation i 

den form, hvori den er godkendt af luftfartøjschefen. 
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SUBPART K 

INSTRUMENTER OG UDSTYR 

 

OPS 1.630 

Generel indledning 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at en flyvning ikke påbegyndes, medmindre de instrumenter 

og det udstyr, der kræves i henhold til denne subpart, er 

 

1) godkendt, bortset fra det i underpunkt c) angivne, og installeret i overensstemmelse med 

de gældende krav til instrumenter og udstyr inklusive minimumspræstationsnormen og 

de operationelle krav og luftdygtighedskravene og 

 

2) i funktionsdygtig stand til den type operation, der skal udføres, bortset fra det i MEL 

angivne (se OPS 1.030). 

 

b) Minimumspræstationsnormerne for instrumenter og udstyr er de normer, der er foreskrevet i 

de gældende European Technical Standard Orders (ETSO) som angivet i de gældende speci-

fikationer vedrørende European Technical Standard Orders (CS-TSO), medmindre der fore-

skrives andre præstationsnormer i operations- eller luftdygtighedskodeksen. Instrumenter og 

udstyr, som på datoen for gennemførelsen af OPS opfylder andre konstruktions- og præstati-

onsspecifikationer end ETSO, kan forblive i drift eller kan installeres, medmindre der i denne 

subpart er foreskrevet yderligere krav. Instrumenter og udstyr, der allerede er godkendt, skal 

ikke overholde en revideret ETSO eller en anden revideret specifikation end ETSO, medmin-

dre der foreskrives et krav med tilbagevirkende kraft. 
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c) Følgende elementer kræver ikke udstyrsgodkendelse: 

 

1) sikringer omtalt i OPS 1.635, 

 

2) stavlygter omtalt i OPS 1.640a)4), 

 

3) en nøjagtig tidsmåler omtalt i OPS 1.650b) & 1.652b), 

 

4) kortholder omtalt i OPS 1.652n), 

 

5) førstehjælpskasser omtalt i OPS 1.745, 

 

6) medicinsk nødudstyr omtalt i OPS 1.755, 

 

7) megafoner omtalt i OPS 1.810, 

 

8) overlevelsesudstyr og pyroteknisk signaludstyr omtalt i OPS 1.835a) og c) og 

 

9) drivankre og udstyr til fortøjning, forankring eller manøvrering af vandflyvemaskiner 

og amfibieflyvemaskiner på vand omtalt i OPS 1.840. 

 

d) Hvis et flyvebesætningsmedlem skal anvende et udstyr på sin plads under flyvningen, skal 

dette være nemt at betjene fra den pågældende plads. Hvis et og samme udstyr skal betjenes af 

mere end ét medlem af flyvebesætningen, skal det installeres, så det umiddelbart kan betjenes 

fra en given plads, hvorfra det bliver nødvendigt at betjene udstyret. 
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e) De instrumenter, der anvendes af ethvert flyvebesætningsmedlem, skal være placeret således, 

at flyvebesætningsmedlemmet nemt kan se visningerne fra sin plads med mindst mulig æn-

dring af den stilling og synslinje, som besætningsmedlemmet normalt indtager, når vedkom-

mende ser fremad langs flyvevejen. Når et enkelt instrument i en flyvemaskine skal betjenes 

af mere end 1 medlem af flyvebesætningen, skal det være installeret således, at instrumentet 

er synligt fra hver relevant flyvebesætningsplads. 

 

OPS 1.635 

Udstyr til beskyttelse af kredsløb 

 

Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine, hvori der anvendes sikringer, medmindre 

der under flyvningen er reservesikringer til rådighed, som mindst svarer til 10% af antallet af sik-

ringer med hver nominel ydelse eller tre med hver nominel ydelse afhængigt af, hvilket antal der er 

størst. 

 

OPS 1.640 

Flyvemaskinens operationslys 

 

Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine, medmindre den er udstyret med følgende 

 

a) Til flyvning om dagen 

 

1) antikollisionslyssystem, 



 
13376/1/05 REV 1  NS/ia 237 
BILAG DG C III   DA 

2) lys, som leveres fra flyvemaskinens elektriske system, og som sikrer tilstrækkelig be-

lysning af alle instrumenter og alt udstyr, der er vigtigt for en sikker operation af flyve-

maskinen, 

 

3) lys, som leveres fra flyvemaskinens elektriske system, og som sikrer belysning af alle 

passagerkabiner, og 

 

4) en stavlygte til hvert krævet besætningsmedlem, som er lettilgængelig for besætnings-

medlemmerne, når de sidder på deres anviste pladser. 

 

b) Ved flyvning om natten, ud over det i ovenstående punkt a) angivne udstyr 

 

1) navigations/positionslys og 

 

2) to landingslys eller et enkelt lys med to glødetråde med separat strømtilførsel og 

 

3) lys, der overholder de internationale søvejsregler, såfremt flyvemaskinen er en vandfly-

vemaskine eller en amfibieflyvemaskine. 

 

OPS 1.645 

Vinduesviskere 

 

Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine med en maksimal certificeret startmasse på 

mere end 5 700 kg, medmindre den på hver pilotplads er udstyret med en vinduesvisker eller tilsva-

rende anordning til at holde en del af forruden fri for nedbør. 
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OPS 1.650 

VFR-flyvninger om dagen – Flyve- og navigationsinstrumenter og tilknyttet udstyr 

 

Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine om dagen i overensstemmelse med visuel-

flyveregler (VFR), medmindre den er udstyret med flyve- og navigationsinstrumenterne og det her-

til knyttede udstyr, og medmindre, hvor dette er relevant, det sker på de i nedenstående underpunk-

ter anførte betingelser: 

 

a) et magnetkompas, 

 

b) en nøjagtig tidsmåler, som viser tiden i timer, minutter og sekunder, 

 

c) en følsom trykhøjdemåler, der er kalibreret i fod med en underskalaindstilling, der er kalibre-

ret i hektopascal/millibar, som kan indstilles til ethvert barometertryk, hvortil den sandsynlig-

vis skal indstilles under flyvningen, 

 

d) en flyvehastighedsmåler, der er kalibreret i knob, 

 

e) en vertikal hastighedsmåler, 

 

f) en drejningsviser og tværkraftmåler (turn and slip indicator) eller en drejningskoordinator 

med indbygget tværkraftmåler, 

 

g) flyvestillingsindikator (kunstig horisont), 

 

h) en stabiliseret retningsindikator og 



 
13376/1/05 REV 1  NS/ia 239 
BILAG DG C III   DA 

i) et hjælpemiddel, som i cockpittet kan angive lufttemperaturen udenfor kalibreret i grader cel-

sius. 

 

j) Ved flyvninger af en varighed, som ikke overstiger 60 minutter, som starter og lander på 

samme flyveplads, og som forbliver inden for 50 nm fra den pågældende flyveplads, kan alle 

de instrumenter, som foreskrives i ovenstående underpunkt f), g) og h) og nedenstående un-

derpunkt k)4), k)5) og k)6), erstattes enten af en drejningsviser og tværkraftmåler eller af en 

drejningskoordinator med indbygget tværkraftmåler eller af såvel en flyvestillingsindikator 

som en tværkraftmåler. 

 

k) Når der kræves to piloter, skal andenpilotens plads have følgende særskilte instrumenter: 

 

1) en følsom trykhøjdemåler, der er kalibreret i fod med en underskalaindstilling, der er 

kalibreret i hektopascal/millibar, som kan indstilles til ethvert barometertryk, hvortil den 

sandsynligvis skal indstilles under flyvningen, 

 

2) en flyvehastighedsmåler, der er kalibreret i knob, 

 

3) en vertikal hastighedsmåler, 

 

4) en drejningsviser og tværkraftmåler (turn and slip indicator) eller en drejningskoordina-

tor med indbygget tværkraftmåler, 

 

5) en flyvestillingsindikator (kunstig horisont) og 

 

6) en stabiliseret retningsindikator. 
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l) Hvert system til visning af flyvehastighed skal være udstyret med et opvarmet pitotrør eller 

tilsvarende anordning, der forhindrer funktionssvigt som følge af enten kondens eller isdan-

nelse, for 

 

1) flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på over 5 700 kg eller med en 

maksimal godkendt passagersædekonfiguration på flere end 9, 

 

2) flyvemaskiner, som den 1. april 1999 eller på en senere dato for første gang har fået ud-

stedt et individuelt luftdygtighedsbevis. 

 

m) Når der kræves instrumenter i to eksemplarer, omfatter kravet særskilte displays for hver pilot 

og særskilte selektorer eller andet tilknyttet udstyr, hvor dette er relevant. 

 

n) Alle flyvemaskiner skal være udstyret med anordninger, som viser, når strømforsyningen til 

de krævede flyveinstrumenter er utilstrækkelig, og 

 

o) alle flyvemaskiner med sammentrykkelighedsbegrænsninger, som ikke på anden måde vises 

af de krævede flyvehastighedsmålere, skal være udstyret med en machtalmåler ved hver pilot-

plads. 

 

p) Luftfartsforetagendet må ikke udføre VFR-flyvninger om dagen, medmindre flyvemaskinen 

er udstyret med hovedtelefoner med boommikrofon eller tilsvarende for hvert flyvebesæt-

ningsmedlem på cockpittjeneste. 
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OPS 1.652 

IFR- eller natflyvninger – Flyve- og navigationsinstrumenter og tilknyttet udstyr 

 

Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine i overensstemmelse med instrumentflyve-

reglerne (IFR) eller om natten i overensstemmelse med visuelflyvereglerne (VFR), medmindre fly-

vemaskinen er udstyret med flyve- og navigationsinstrumenterne og det hertil knyttede udstyr og 

medmindre, hvor dette er relevant, det sker på de i nedenstående underpunkter anførte betingelser: 

 

a) et magnetkompas, 

 

b) en nøjagtig tidsmåler, som viser tiden i timer, minutter og sekunder, 

 

c) to følsomme trykhøjdemålere, der er kalibreret i fod med underskalaindstillinger, der er kali-

breret i hektopascal/millibar, som kan indstilles til ethvert barometertryk, hvortil de sandsyn-

ligvis skal indstilles under flyvningen; disse højdemålere skal være forsynet med tromlehøj-

demåler eller tilsvarende visning, 

 

d) et system til visning af flyvehastighed med opvarmet pitotrør eller tilsvarende anordning, der 

forhindrer funktionssvigt som følge af enten kondens eller isdannelse, inklusive advarselsin-

dikator, som viser svigt i pitotopvarmeren. Kravet om en advarselsindikator, der viser svigt i 

pitotopvarmeren, gælder ikke for flyvemaskiner, som har en maksimal godkendt passagersæ-

dekonfiguration på 9 eller færre sæder eller en maksimal certificeret startmasse på 5 700 kg 

eller derunder, og som har fået udstedt et individuelt luftdygtighedsbevis inden den 

1. april 1998, 

 

e) en vertikal hastighedsmåler, 
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f) en drejningsviser og tværkraftmåler, 

 

g) en flyvestillingsindikator (kunstig horisont), 

 

h) en stabiliseret retningsindikator, 

 

i) et hjælpemiddel, som i cockpittet kan angive lufttemperaturen udenfor kalibreret i grader cel-

sius, og 

 

j) to uafhængige statiske tryksystemer, dog er det tilladt for propeldrevne flyvemaskiner med en 

maksimal certificeret startmasse på 5 700 kg eller derunder at have et statisk tryksystem og en 

alternativ kilde til statisk tryk. 

 

k) Når der kræves to piloter, skal andenpilotens plads have følgende særskilte instrumenter: 

 

1) en følsom trykhøjdemåler, der er kalibreret i fod med en underskalaindstilling, der er 

kalibreret i hektopascal/millibar, som kan indstilles til ethvert barometertryk, hvortil den 

sandsynligvis skal indstilles under flyvningen, og som kan være en af de 2 højdemålere, 

der kræves i ovenstående underpunkt c), Disse højdemålere skal være forsynet med 

tromlehøjdemåler eller tilsvarende visning, 
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2) et system til visning af flyvehastighed med opvarmet pitotrør eller tilsvarende anord-

ning, der forhindrer funktionssvigt som følge af enten kondens eller isdannelse, inklusi-

ve advarselsindikator, som viser svigt i pitotopvarmeren. Kravet om en advarselsindika-

tor, der viser svigt i pitotopvarmeren, gælder ikke for flyvemaskiner, som har en mak-

simal godkendt passagersædekonfiguration på 9 eller færre sæder eller en maksimal cer-

tificeret startmasse på 5 700 kg eller derunder, og som har fået udstedt et individuelt 

luftdygtighedsbevis inden den 1. april 1998, 

 

3) en vertikal hastighedsmåler, 

 

4) en drejningsviser og tværkraftmåler, 

 

5) en flyvestillingsindikator (kunstig horisont) og 

 

6) en stabiliseret retningsindikator. 

 

l) Flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse, som overstiger 5 700 kg, eller som 

har en maksimal godkendt passagersædekonfiguration på flere end 9 sæder, skal være udstyret 

med en yderligere standby-flyvestillingsindikator (kunstig horisont), som kan betjenes fra 

begge pilotpladser, og som 

 

1) strømforsynes kontinuerligt under normal drift, og som efter totalt svigt i det normale 

elproduktionssystem strømforsynes fra en kilde, der er uafhængig af det normale elpro-

duktionssystem, 

 

2) fungerer pålideligt i mindst 30 minutter efter totalt svigt i det normale elproduktions-

system under hensyn til andre belastninger af nødstrømsforsyningen og til de operatio-

nelle procedurer, 
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3) fungerer uafhængigt af eventuelle andre systemer til visning af flyvestilling, 

 

4) automatisk er operativ efter totalt svigt i det normale elproduktionssystem, og som 

 

5) er passende oplyst i alle faser af operationen, bortset fra flyvemaskiner med en maksi-

mal certificeret startmasse på 5 700 kg eller derunder, som allerede er registreret i en 

medlemsstat den 1. april 1995, og som er udstyret med en standby-

flyvestillingsindikator på venstre instrumentbræt. 

 

m) Ved overholdelse af ovenstående underpunkt l) skal det være klart synligt for flyvebesætnin-

gen, når den i det pågældende underpunkt krævede standby-flyvestillingsindikator fungerer på 

nødstrøm. Hvis standby-flyvestillingsindikatoren har sin egen dedicerede strømforsyning, skal 

der være en tilknyttet indikation enten på instrumentet eller på instrumentbrættet, når denne 

strømforsyning er i brug. 

 

n) En kortholder i en letlæselig position, som kan belyses med henblik på natflyvninger. 

 

o) Hvis standby-instrumentsystemet til visning af flyvestilling er certificeret i henhold til 

CS 25.130b)4) eller tilsvarende, kan drejningsviserne og tværkraftmålerne (turn and slip indi-

cators) erstattes af tværkraftmålere. 

 

p) Når der kræves instrumenter i to eksemplarer, omfatter kravet særskilte displays til hver pilot 

og særskilte selektorer eller andet tilknyttet udstyr, hvor dette er relevant. 
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q) Alle flyvemaskiner skal være udstyret med anordninger, som viser, når strømforsyningen til 

de krævede flyveinstrumenter er utilstrækkelig, og 

 

r) alle flyvemaskiner med sammentrykkelighedsbegrænsninger, som ikke på anden måde vises 

af de krævede flyvehastighedsmålere, skal være udstyret med en machtalmåler ved hver pilot-

plads. 

 

s) Luftfartsforetagendet må ikke udføre IFR- eller natflyvninger, medmindre flyvemaskinen er 

udstyret med hovedtelefoner med boommikrofon eller tilsvarende for hvert flyvebesætnings-

medlem på cockpittjeneste og en sendeknap på rattet til hver krævet pilot. 

 

OPS 1.655 

Yderligere udstyr ved enpilotflyvninger i henhold til IFR eller om natten 

 

Luftfartsforetagendet må ikke udføre IFR-enpilotflyvninger, medmindre flyvemaskinen er udstyret 

med en autopilot med mindst højdehold og fast kursindstilling. 

 

OPS 1.660 

Højdevarslingssystem 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en turbinedrevet propelflyvemaskine med en maksimal 

certificeret startmasse, som overstiger 5 700 kg, eller som har en maksimal godkendt passa-

gersædekonfiguration på flere end 9 sæder, eller en turbojetdrevet flyvemaskine, medmindre 

den er udstyret med et højdevarslingssystem, som er i stand til 

 

1) at advare flyvebesætningen, når flyvemaskinen nærmer sig en forudvalgt højde, og 
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2) at advare flyvebesætningen med mindst et lydsignal, når flyvemaskinen enten over eller 

under afviger fra en forudvalgt højde, dog bortset fra flyvemaskiner med en maksimal 

certificeret startmasse på 5 700 kg eller derunder og med en maksimal godkendt passa-

gersædekonfiguration på flere end 9 sæder, hvis første individuelle luftdygtighedsbevis 

er udstedt inden den 1. april 1972, og som allerede var registreret i en medlemsstat den 

1. april 1995. 

 

OPS 1.665 

Ground proximity warning system (GPWS-system) og terrænadvarselssystem (Terrain Awareness 

and Warning System - TAWS-system) 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en turbinedrevet propelflyvemaskine med en maksimal 

certificeret startmasse, som overstiger 5 700 kg, eller som har en maksimal godkendt passa-

gersædekonfiguration på flere end 9 sæder, medmindre den er udstyret med et GPWS-system, 

der omfatter en funktion, der forud advarer om faren for terræn (Terrain Awareness and 

Warning System - TAWS). 

 

b) GPWS-systemet skal automatisk ved hjælp af lydsignaler, som kan suppleres med visuelle 

signaler, advare flyvebesætningen rettidigt og tydeligt om faldhastighed, terrænnærhed, høj-

detab efter start eller cirkling, ukorrekt landingskonfiguration og afvigelse fra den nedadgåen-

de glidevinkel. 

 

(c) TAWS-systemet skal automatisk ved hjælp af visuelle signaler og lydsignaler og et TAWS-

display forsyne flyvebesætningen med tilstrækkelig alarmeringstid til at forhindre begivenhe-

der med kontrolleret flyvning ind i terræn, ligesom der skal være mulighed for visning af 

forudliggende hindringer samt indikation af grænsen for frigang af terræn. 
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OPS 1.668 

Advarselssystem for kollisioner i luften (Airborne Collision Avoidance System - ACAS) 

 

Luftfartsforetagendet må ikke operere en turbinedrevet propelflyvemaskine med en maksimal certi-

ficeret startmasse, som overstiger 5 700 kg, eller som har en maksimal godkendt passagersædekon-

figuration på flere end 19 sæder, medmindre den er udstyret med et advarselssystem for kollisioner i 

luften med et minimumspræstationsniveau på mindst ACAS II. 

 

OPS 1.670 

Vejrradarudstyr under flyvning 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere 

 

1) en trykreguleret flyvemaskine eller 

 

2) en ikke-trykreguleret flyvemaskine, som har en maksimal certificeret startmasse på over 

5 700 kg, eller 

 

3) en ikke-trykreguleret flyvemaskine med en maksimal godkendt passagersædekonfigura-

tion på flere end 9 sæder, medmindre flyvemaskinen er udstyret med et vejrradarudstyr 

under flyvning, når den opereres om natten eller under instrumentvejrforhold i områder, 

hvor tordenvejr eller andre potentielt farlige vejrforhold, som kan opdages med en luft-

båren vejradar, kan forventes at forekomme langs ruten. 
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b) For trykregulerede propeldrevne flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på 

ikke over 5 700 kg og en maksimal godkendt passagersædekonfiguration på ikke over 9 sæder 

kan vejrradarudstyr under flyvning erstattes af andet udstyr, som kan spore tordenvejr og an-

dre potentielt farlige vejrforhold, der kan opdages med luftbåret vejrradarudstyr, under forud-

sætning af myndighedens godkendelse. 

 

OPS 1.675 

Udstyr til flyvning under forhold med isdannelse 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine under forhold med forventet eller fak-

tisk isdannelse, medmindre flyvemaskinen er certificeret og udstyret til at operere under så-

danne forhold. 

 

b) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine under forhold med forventet eller fak-

tisk isdannelse om natten, medmindre flyvemaskinen er udstyret med en anordning, som kan 

belyse eller spore isdannelsen. Enhver form for belysning, som anvendes, skal være af en ty-

pe, som ikke forårsager blænding eller refleksion, der kunne hæmme besætningsmedlemmer-

ne i at udføre deres opgaver. 

 

OPS 1.680 
Udstyr til sporing af kosmisk stråling 

 
Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine over 15 000 m (49 000 ft), medmindre den 
er udstyret med et instrument til fortløbende at måle og vise dosishastigheden af den samlede kos-
miske stråling, som modtages (dvs. den samlede ionisering og neutronstråling af galaktisk eller so-
larisk oprindelse) og den kumulative dosis på hver flyvning. 
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OPS 1.685 
Flyvebesætningens interne samtaleanlæg 

 
Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine, på hvilken der kræves en flyvebesætning på 
mere end ét medlem, medmindre flyvemaskinen er udstyret med et internt samtaleanlæg til flyvebe-
sætningen, inklusive hovedtelefoner og mikrofoner, som ikke er håndholdte, til brug for alle med-
lemmer af flyvebesætningen. 
 

OPS 1.690 
Internt samtaleanlæg til besætningsmedlemmerne 

 
a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine med en maksimal certificeret start-

masse over 15 000 kg eller en maksimal godkendt passagersædekonfiguration på flere end 19 
sæder, medmindre flyvemaskinen er udstyret med et internt samtaleanlæg til besætningsmed-
lemmerne; undtaget herfra er flyvemaskiner, som inden den 1. april 1965 for første gang har 
fået udstedt et individuelt luftdygtighedsbevis, og som allerede var registreret i en medlems-
stat den 1. april 1995. 

 
b) Det i dette punkt krævede samtaleanlæg til besætningsmedlemmerne skal 
 

1) fungere uafhængigt af højttaleranlægget, dog bortset fra opkaldsstation, hovedtelefoner, 
mikrofoner, omkoblere og signalanordninger, 

 
2) være et hjælpemiddel til tovejskommunikation mellem cockpittet og 
 

i) hver passagerkabine, 
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ii) hvert pantry, der er placeret andre steder end på passagerdækniveau, og 
 
iii) hver fjerntliggende besætningskabine, som ikke befinder sig på passagerdækket, 

og som ikke er lettilgængelig fra en passagerkabine, 
 

3) være lettilgængeligt, så det kan betjenes fra hver af de krævede flyvebesætningspladser i 
cockpittet, 

 
4) være lettilgængeligt, så det kan betjenes på de krævede kabinebesætningspladser, som 

ligger tæt på hver enkelt eller hvert par af nødudgange på gulvniveau, 

 

5) have et varslingssystem, der omfatter lydsignaler eller visuelle signaler, som kan anven-

des af flyvebesætningsmedlemmer til at alarmere kabinebesætningen og af kabinebe-

sætningsmedlemmer til at alarmere flyvebesætningen, 

 

6) have en anordning, så modtageren af et opkald kan afgøre, om det er et normalt opkald 

eller et nødopkald, og 

 

7) på jorden være et hjælpemiddel til tovejskommunikation mellem jordpersonalet og 

mindst to flyvebesætningsmedlemmer. 
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OPS 1.695 

Højttaleranlæg 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine med en maksimal godkendt passager-

sædekonfiguration på flere end 19 sæder, medmindre der er installeret et højttaleranlæg. 

 

b) Det i dette punkt krævede højttaleranlæg skal 

 

1) fungere uafhængigt af de interne samtaleanlæg, dog bortset fra opkaldsstation, hovedte-

lefoner, mikrofoner, omkoblere og signalanordninger, 

 

2) være lettilgængeligt, så det umiddelbart kan betjenes fra hver af de krævede flyvebesæt-

ningspladser, 

 

3) for hver krævet passagernødudgang på gulvniveau, som har et tilstødende kabinebesæt-

ningssæde, have en mikrofon, som er lettilgængelig for det siddende kabinebesæt-

ningsmedlem, dog kan én mikrofon betjene mere end én udgang under forudsætning af, 

at udgangenes nærhed muliggør verbal kommunikation uden hjælpemidler mellem sid-

dende kabinebesætningsmedlemmer, 

 

4) kunne betjenes inden for 10 sekunder af et kabinebesætningsmedlem på hver af de plad-

ser i kabinen, hvorfra der er adgang til at betjene anlægget, og 

 

5) kunne høres og være forståeligt på alle passagersæder, toiletter og kabinebesætningssæ-

der og arbejdspladser. 
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OPS 1.700 

Cockpit voice rekordere–1 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine, som har fået udstedt det første indivi-

duelle luftdygtighedsbevis den 1. april 1998 eller derefter, og som 

 

1) er en turbinedrevet flermotoret flyvemaskine med en maksimal godkendt passagersæde-

konfiguration på flere end 9 sæder, eller 

 

2) har en maksimal certificeret startmasse på over 5 700 kg, medmindre flyvemaskinen er 

udstyret med en cockpit voice rekorder, som med henvisning til en tidsskala rekorderer 

 

i) talekommunikation, som sendes fra eller modtages i cockpittet via radio, 

 

ii) det auditive miljø i cockpittet, herunder uden afbrydelse de lydsignaler, der mod-

tages fra hver boom- og maskemikrofon i brug, 

 

iii) flyvebesætningsmedlemmernes talekommunikation i cockpittet ved hjælp af fly-

vemaskinens interne samtaleanlæg, 

 

iv) tale- eller lydsignaler, som identificerer navigations- eller indflyvningshjælpemid-

ler, og som opfanges af en hovedtelefon eller højttaler, og 
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v) flyvebesætningsmedlemmernes talekommunikation i cockpittet ved hjælp af fly-

vemaskinens højttaleranlæg, hvis et sådant er installeret. 

 

b) Cockpit voice rekorderen skal være i stand til at bevare informationer, der er rekorderet i løbet 

af mindst de sidste 2 timer, hvor rekorderen er i brug, dog kan denne periode nedsættes til 

30 minutter for flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på 5 700 kg eller der-

under. 

 

c) Cockpit voice rekorderen skal automatisk begynde at rekordere, før flyvemaskinen ved egen 

kraft bevæger sig, og skal fortsætte med at rekordere indtil flyvningens afslutning, når flyve-

maskinen ikke længere er i stand til at bevæge sig ved egen kraft. Endvidere skal cockpit voi-

ce rekorderen, afhængigt af tilgængeligheden af elektrisk strøm, begynde at rekordere så tid-

ligt som muligt under cockpitchecks før motorstart ved flyvningens begyndelse indtil cockpit-

checks umiddelbart efter motorstandsning ved flyvningens afslutning. 

 

d) Cockpit voice rekorderen skal have en anordning, som medvirker til at lokalisere den pågæl-

dende rekorder i vand. 

 

OPS 1.705 

Cockpit voice rekordere–2 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en turbinedreven flermotoret flyvemaskine, som har 

fået udstedt det første individuelle luftdygtighedsbevis den 1. januar 1990 eller derefter frem 

til og med den 31. marts 1998, og som har en maksimal certificeret startmasse på 5 700 kg el-

ler derunder og en maksimal godkendt passagersædekonfiguration på flere end 9 sæder, med-

mindre flyvemaskinen er udstyret med en cockpit voice rekorder, som rekorderer 

 

1) talekommunikation, som sendes fra eller modtages i cockpittet via radio, 
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2) det auditive miljø i cockpittet, herunder, hvor det er gennemførligt, uden afbrydelse de 

lydsignaler, der modtages fra hver boom- og maskemikrofon i brug, 

 

3) flyvebesætningsmedlemmernes talekommunikation i cockpittet ved hjælp af flyve-

maskinens interne samtaleanlæg, 

 

4) tale- eller lydsignaler, som identificerer navigations- eller indflyvningshjælpemidler, og 

som opfanges af en hovedtelefon eller højttaler, og 

 

5) flyvebesætningsmedlemmernes talekommunikation i cockpittet ved hjælp af flyvema-

skinens højttaleranlæg, hvis et sådant er installeret. 

 

b) Cockpit voice rekorderen skal være i stand til at bevare informationer, der er rekorderet i løbet 

af mindst de sidste 30 minutter, hvor rekorderen er i brug. 

 

c) Cockpit voice rekorderen skal begynde at rekordere, før flyvemaskinen ved egen kraft bevæ-

ger sig, og skal fortsætte med at rekordere indtil flyvningens afslutning, når flyvemaskinen 

ikke længere er i stand til at bevæge sig ved egen kraft. Endvidere skal cockpit voice rekorde-

ren, afhængigt af tilgængeligheden af elektrisk strøm, begynde at rekordere så tidligt som mu-

ligt under cockpitchecks før flyvningen indtil cockpitchecks umiddelbart efter motorstands-

ning ved flyvningens afslutning. 

 

d) Cockpit voice rekorderen skal have en anordning, som medvirker til at lokalisere den pågæl-

dende rekorder i vand. 
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OPS 1.710 

Cockpit voice rekordere–3 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine med en maksimal certificeret start-

masse på over 5 700 kg, som har fået udstedt det første individuelle luftdygtighedsbevis før 

den 1. april 1998, medmindre flyvemaskinen er udstyret med en cockpit voice rekorder, som 

rekorderer 

 

1) talekommunikation, som sendes fra eller modtages i cockpittet via radio, 

 

2) det auditive miljø i cockpittet, 

 

3) flyvebesætningsmedlemmernes talekommunikation i cockpittet ved hjælp af flyvema-

skinens interne samtaleanlæg, 

 

4) tale- eller lydsignaler, som identificerer navigations- eller indflyvningshjælpemidler, og 

som opfanges af en hovedtelefon eller højttaler, og 

 

5) flyvebesætningsmedlemmernes talekommunikation i cockpittet ved hjælp af flyvema-

skinens højttaleranlæg, hvis et sådant er installeret. 

 

b) Cockpit voice rekorderen skal være i stand til at bevare informationer, der er rekorderet i løbet 

af mindst de sidste 30 minutter, hvor rekorderen er i brug. 
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c) Cockpit voice rekorderen skal begynde at rekordere, før flyvemaskinen ved egen kraft bevæ-

ger sig, og skal fortsætte med at rekordere indtil flyvningens afslutning, når flyvemaskinen 

ikke længere er i stand til at bevæge sig ved egen kraft. 

 

d) Cockpit voice rekorderen skal have en anordning, som medvirker til at lokalisere den pågæl-

dende rekorder i vand. 

 

OPS 1.715 

Flyvedatarekordere–1 

(Se bilag 1 til OPS 1.715) 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine, som har fået udstedt det første indivi-

duelle luftdygtighedsbevis den 1. april 1998 eller derefter, og som 

 

1) er en turbinedrevet flermotoret flyvemaskine med en maksimal godkendt passagersæde-

konfiguration på flere end 9 sæder, eller 

 

2) har en maksimal certificeret startmasse på over 5 700 kg, medmindre flyvemaskinen er 

udstyret med en flyvedatarekorder, som benytter en digital metode til rekordering og 

lagring af data og omfatter et system til hurtig fremhentning af disse data fra lagrings-

mediet. 

 

b) Flyvedatarekorderen skal være i stand til at bevare data, der er rekorderet i løbet af mindst de 

sidste 25 timer, hvor rekorderen er i brug, dog kan denne periode nedsættes til 10 timer for 

flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på 5 700 kg eller derunder. 
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c) Flyvedatarekorderen skal med henvisning til en tidsskala rekordere 

 

1) de parametre, der er nævnt i tabel A1 eller A2 i bilag 1 til OPS 1.715, alt efter hvad der 

er relevant 

 

2) for flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på over 27 000 kg, de yderli-

gere parametre, der er nævnt i tabel B i bilag 1 til OPS 1.715, 

 

3) for de i a) ovenfor angivne flyvemaskiner, eventuelle dedicerede parametre i relation til 

nye eller unikke konstruktioner eller operationelle egenskaber ved flyvemaskinen, såle-

des som fastlagt af myndigheden under typecertificering eller supplerende typecertifice-

ring, og 

 

4) for flyvemaskiner udstyret med et elektronisk displaysystem, de parametre, der er nævnt 

i tabel C i bilag 1 til OPS 1.715; for flyvemaskiner, som for første gang har fået udstedt 

et individuelt luftdygtighedsbevis inden den 20. august 2002, behøver de parametre, for 

hvilke 

 

i) sensoren ikke er tilgængelig, eller 

 

ii) flyvemaskinesystemet eller det udstyr, der genererer dataene, skal ændres, eller 

 

iii) signalerne ikke er kompatible med rekorderingssystemet, 

 

dog ikke rekorderes, hvis de kan accepteres af myndigheden. 
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d) Der skal indhentes data fra luftfartøjskilder, som muliggør nøjagtig korrelation med de infor-

mationer, der vises for flyvebesætningen. 

 

e) Flyvedatarekorderen skal automatisk begynde at rekordere data, før flyvemaskinen ved egen 

kraft er i stand til at bevæge sig, og skal automatisk stoppe, efter at flyvemaskinen er ude af 

stand til at bevæge sig ved egen kraft. 

 

f) Flyvedatarekorderen skal have en anordning, som medvirker til at lokalisere den pågældende 

rekorder i vand. 

 

g) Flyvemaskiner, som første gang har fået udstedt et individuelt luftdygtighedsbevis den 

1. april 1998 eller senere, men ikke senere end 1. april 2001, behøver ikke overholde 

OPS 1.715 c), hvis myndigheden godkender det, dersom 

 

1) overensstemmelse med OPS 1.715c) ikke kan opnås uden omfattende ændring af fly-

vemaskinesystemer og -udstyr, bortset fra flyvedatarekorder-systemet, og 

 

2) flyvemaskinen er i overensstemmelse med OPS 1.715c), idet parameter 15b i tabel A i 

bilag 1 til OPS 1.720 dog ikke behøver at blive rekorderet. 
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OPS 1.720 

Flyvedatarekordere–2 

(se bilag 1 til OPS 1.720) 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine, som har fået udstedt det første indivi-

duelle luftdygtighedsbevis den 1. juni 1990 eller derefter frem til og med den 31. marts 1998, 

og som har en maksimal certificeret startmasse på over 5 700 kg, medmindre flyvemaskinen 

er udstyret med en flyvedatarekorder, som benytter en digital metode til rekordering og lag-

ring af data, og omfatter et system til hurtig fremhentning af disse data fra lagringsmediet. 

 

b) Flyvedatarekorderen skal være i stand til at bevare de rekorderede data i løbet af mindst de 

sidste 25 timer, hvor rekorderen er i brug. 

 

c) Flyvedatarekorderen skal med henvisning til en tidsskala rekordere 

 

1) de parametre, der er nævnt i tabel A i bilag 1 til OPS 1.720, og 

 

2) for flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på over 27 000 kg, de yderli-

gere parametre, der er nævnt i tabel B i bilag 1 til OPS 1.720. 

 

d) For flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på 27 000 kg eller derunder behø-

ver parameter 14 og 15b i tabel A i bilag 1 til OPS 1.720 ikke at blive rekorderet, hvis det kan 

accepteres af myndigheden, og hvis en af de følgende betingelser er opfyldt: 

 

1) sensoren er ikke umiddelbart tilgængelig, 
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2) der er ikke tilstrækkelig kapacitet til rådighed i flyverekorder-systemet, 

 

3) det er nødvendigt at foretage en ændring i det udstyr, der genererer dataene. 

 

e) For flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på over 27 000 kg, behøver føl-

gende parametre ikke at blive rekorderet, hvis det kan accepteres af myndigheden: 15b i ta-

bel A i bilag 1 til OPS 1.720, og 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 og 31 i tabel B i bilag 1, hvis en 

af følgende betingelser er opfyldt: 

 

1) sensoren er ikke umiddelbart tilgængelig, 

 

2) der er ikke tilstrækkelig kapacitet til rådighed i flyverekorder-systemet, 

 

3) det er nødvendigt at foretage en ændring i det udstyr, der genererer dataene. 

 

4) navigationsdatasignalerne (NAV-frekvensvalg, DME-afstand, breddegrad, længdegrad, 

jordhastighed og fremdrift) foreligger ikke i digital form. 

 

f) Individuelle parametre, der kan udledes ved beregning af de øvrige rekorderede parametre, 

behøver ikke at rekorderes, hvis det kan accepteres af myndigheden. 

 

g) Der skal indhentes data fra luftfartøjskilder, som muliggør nøjagtig korrelation med de infor-

mationer, der vises for flyvebesætningen. 
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