
  

EUROPAPARLAMENTET 

2004 2009 

Sammanträdeshandling 

 

C6-0090/2006 
2000/0069(COD) 

SV 
16/03/2006 
 
 
 
 
 

Gemensam ståndpunkt 
 
 
Rådets gemensamma ståndpunkt antagen den 9 mars 2006 av rådet inför antagandet av 
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3922/91 
om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart 
 
 
   Dok. 13376/1/2005 
   Uttalande 
                 05918/2006  
   KOM(2006)0128 
 
 
 
 
 
 
 

SV SV 





 
13376/1/05 REV 1  BS/sl,cs,mn,co 123 
BILAGA DG C III   SV 

Anm. 3: Det rapporterade RVR/sikt-värdet för den första delen av 

startrullsträckan får ersättas av pilotens bedömning. 

Anm. 4:  Det RVR-värde som krävs skall erhållas för alla relevanta 

RVR-rapportpunkter med det undantag som anges i anm. 3 ovan. 

 

ii) För flermotoriga flygplan med sådan prestanda att de inte kan uppfylla 

prestandakraven i punkt a.3 i ovan vid bortfall av en kritisk motor, kan det vara 

nödvändigt att åter landa omedelbart och att upptäcka och undvika hinder i 

startområdet. Sådana flygplan får flygas med följande minimivärden för start, 

under förutsättning att de kan uppfylla tillämpliga hinderfrihetskrav vid 

motorbortfall på den specificerade höjden. De av operatören fastställda 

minimivärdena för start skall grundas på den höjd från vilken nettostigbanan med 

en motor ur funktion kan härledas. De RVR-minima som används får inte vara 

lägre än något av de värden som anges i tabell 1 ovan eller tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2 

Antagen höjd över banan i förhållande till RVR/sikt vid motorbortfall 

 

Start-RVR/sikt − stigbana 
Antagen höjd över startbanan vid 

motorbortfall 
RVR/sikt (Anm. 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 (Anm. 1) 
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Anm. 1: 1 500 m gäller även i de fall ingen positiv startstigbana kan 

konstrueras. 

Anm. 2: Det rapporterade RVR/sikt-värdet för den första delen av 

startrullsträckan får ersättas av pilotens bedömning av värdet. 

 

iii) När RVR eller meteorologisk sikt inte har rapporterats, får befälhavaren inte 

inleda en start om han eller hon inte kan fastställa att de faktiska förhållandena 

uppfyller tillämpliga startminima. 

 

4. Undantag från punkt a.3 i ovan. 

 

i) Under förutsättning av myndighetens godkännande och om kraven i 

punkterna A−E nedan har uppfyllts, får operatören reducera minimivärdena för 

start till 125 m (flygplan i kategori A, B och C) eller 150 m RVR (flygplan i 

kategori D) när 

 

A. förfaranden vid låga siktvärden tillämpas, 

 

B. högintensiva centrumlinjeljus i banan med ett inbördes avstånd av 15 m 

eller mindre och högintensiva bankantljus med ett inbördes avstånd av 60 m 

eller mindre är i funktion, 

 

C. flygbesättningsmedlemmarna har på tillfredsställande sätt genomfört 

utbildning i en flygsimulator, 
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D. ett segment på 90 m är synligt från cockpit då rullning för start påbörjas. och 

 

E. erforderligt RVR-värde har erhållits för alla relevanta RVR-rapportpunkter. 

 

ii) Under förutsättning av myndighetens godkännande får en operatör som använder 

ett flygplan utrustat med ett godkänt system som ger vägledning i sidled under 

starten, minska startminimum till ett RVR-värde mindre än 125 m (flygplan i 

kategori A, B och C) eller 150 m (flygplan i kategori D), dock lägst 75 m, 

förutsatt att banan är försedd med skydd och hjälpmedel är likvärdiga med dem 

som krävs för kategori III-landningar. 

 

b) Icke-precisionsinflygning 

 

1. Systemminima 

 

i) En operatör skall säkerställa att systemminima vid procedurer för 

icke-precisionsinflygningar, som grundar sig på användning av ILS utan glidbana 

(enbart LLZ), VOR, NDB, SRA och VDF inte är lägre än de MDH-värden som 

anges i tabell 3 nedan. 
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Tabell 3 

Systemminima för hjälpmedel vid icke-precisionsinflygning 

 

Systemminima 
Hjälpmedel 

Lägsta MDH 

ILS (ingen glidbana − LLZ) 250 ft 
SRA (avslutad vid 0,5 nm) 250 ft 
SRA (avslutad vid 1 nm) 300 ft 
SRA (avslutad vid 2 nm) 350 ft 
VOR 300 ft 
VOR/DME 250 ft 
NDB 300 ft 
VDF (QDM och QGH) 300 ft 

 

2. Lägsta plané-höjd (MDH). En operatör skall se till att den lägsta planéhöjden för en 

icke-precisionsinflygning inte är lägre än något av 

 

i) OCH/OCL för flygplanskategorin, eller 

 

ii) systemminimum. 
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3. Visuell referens. En pilot får inte fortsätta en inflygning under MDA/MDH om inte 

minst en av följande visuella referenser till avsedd bana är tydligt synlig och 

identifierbar för piloten: 

 

i) Delar av inflygningsljussystemet. 

 

ii) Tröskeln. 

 

iii) Tröskelmarkeringarna. 

 

iv) Tröskelljusen. 

 

v) Tröskelidentifieringsljusen. 

 

vi) Den visuella glidbaneindikeringen. 

 

vii) Sättningszonen eller sättningszonmarkeringarna. 

 

viii) Sättningszonsljusen. 
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ix) Bankantljusen, eller 

 

x) Andra visuella referenser godtagna av myndigheten. 

 

4. Erforderlig RVR. De lägsta minima som en operatör får använda för 

icke-precisionsinflygningar är: 

 

Tabell 4a 

RVR för icke-precisionsinflygning – fullständiga hjälpmedel 

 

Minima för icke-precisionsinflygning 
Fullständiga hjälpmedel (Anm. 1, 5, 6 och 7) 

MDH RVR/Flygplanskategori 
 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 eller högre 1 200 m 1 400 m 1 400 m 1 800 m 
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Tabell 4b 

RVR för icke-precisionsinflygning – hjälpmedel av mellanklass 

 

Minima för icke-precisionsinflygning 
Hjälpmedel av mellanklass (Anm. 2, 5, 6 och 7) 

MDH RVR/Flygplanskategori 
 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 eller högre 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m 
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Tabell 4c 

RVR för icke-precisionsinflygning − enkla hjälpmedel 

 

Minima för icke-precisionsinflygning 
Enkla hjälpmedel (Anm. 3, 5, 6 och 7) 

MDH RVR/Flygplanskategori 
 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 eller högre 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m 
 

Tabell 4d 

RVR för icke-precisionsinflygning − inga inflygningsljus 

 

Minima för icke-precisionsinflygning 
Inga inflygningsljus (Anm. 4, 5, 6 och 7) 

MDH RVR/Flygplanskategori 
 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 eller högre 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m 
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Anm. 1: Fullständiga hjälpmedel omfattar banmarkeringar, 720 m eller mer HI/MI 

inflygningsljus, bankantsljus, tröskelljus och banändsljus. Ljusen skall vara tända. 

 

Anm. 2: Hjälpmedel av mellanklass omfattar banmarkeringar, 420−719 m HI/MI 

inflygningsljus, bankantsljus, tröskelljus och banändsljus. Ljusen skall vara tända. 

 

Anm. 3: Enkla hjälpmedel omfattar banmarkeringar, mindre än 420 m HI/MI 

inflygningsljus, av LI inflygningsljus (oavsett längd), bankantsljus, tröskelljus och 

banändsljus. Ljusen skall vara tända. 

 

Anm. 4: Inga inflygningsljus omfattar banmarkeringar, bankantsljus, tröskelljus, 

banändsljus eller inga ljus alls. 

 

Anm. 5: Tabellerna är tillämpliga endast på konventionella inflygningar med en nominell 

glidbanevinkel som inte överstiger 4 grader. Större glidbanevinklar kräver 

vanligen även att visuell glidbaneindikering (t.ex. PAPI) är synlig på 

minimihöjden (MDH). 

 

Anm. 6: Ovanstående värden är antingen rapporterad RVR eller meteorologisk sikt 

omvandlad till RVR enligt punkt h nedan. 

 

Anm. 7: MDH omnämnt i tabell 4a, 4b, 4c, och 4d avser den inledande beräkningen av 

MDH. Vid val av tillhörande RVR behöver man inte ta hänsyn till den avrundning 

till närmaste tiotal fot som kan ske av operativa skäl, t.ex. vid omvandling till 

MDA. 
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5. Mörkerflygning. För mörkerflygning skall åtminstone bankants-, tröskel- och 

banändsljus vara tända. 

 

c) Precisionsinflygning − kategori I-verksamhet 

 

1. Allmänt. Kategori I-verksamhet är precisionsinflygning och landning med användning 

av ILS, MLS eller PAR med en beslutshöjd på minst 200 ft och en bansynvidd 

på minst 550 m. 

 

2. Beslutshöjd. En operatör skall säkerställa att den beslutshöjd som skall användas vid en 

precisionsinflygning enligt kategori I inte är lägre än 

 

i) beslutshöjden enligt i flyghandboken om den angivits där, 

 

ii) den lägsta höjd till vilken precisionsinflygningshjälpmedlet kan användas utan 

den visuella referens som krävs, 

 

iii) OCH/OCL för flygplanskategorin, eller 

 

iv) 200 ft. 
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3. Visuell referens. En pilot får inte fortsätta en inflygning under beslutshöjden för 

kategori I, bestämd i enlighet med punkt c.2 ovan, om inte minst en av följande visuella 

referenser till avsedd bana är tydligt synbar och identifierbar för piloten: 

 

i) Delar av inflygningsljussystemet. 

 

ii) Tröskeln. 

 

iii) Tröskelmarkeringarna. 

 

iv) Tröskelljusen. 

 

v) Tröskelidentifieringsljusen. 

 

vi) Den visuella glidbaneindikeringen. 

 

vii) Sättningszonen eller sättningszonsmarkeringarna. 

 

viii) Sättningszonsljusen. 

 

ix) Bankantljusen. 

 

4. Erforderlig RVR. De lägsta minima en operatör får använda för kategori I-verksamhet 

är: 
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Tabell 5 

RVR för kategori I-inflygningar i förhållande till hjälpmedel och beslutshöjd 

 

Kategori I-minima 
Beslutshöjd 

(Anm. 7) 
Hjälpmedel/RVR (Anm. 5) 

 Fullständiga 
 

(Anm. 1 och 6) 

Mellanklass 
 

(Anm. 2 och 6) 

Grundläggande 
 

(Anm. 3 och 6) 

Inga 
 

(Anm. 4 och 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 eller högre 800 m 900 m 1 000 m 1 200 m 

 

Anm. 1: Fullständiga hjälpmedel omfattar banmarkeringar, 720 m eller mer HI/MI 

inflygningsljus, bankantsljus, tröskelljus och banändsljus. Ljusen skall vara tända. 

 

Anm. 2: Hjälpmedel av mellanklass omfattar banmarkeringar, 420−719 m HI/MI 

inflygningsljus, bankantsljus, tröskelljus och banändsljus. Ljusen skall vara tända. 

 

Anm. 3: Enkla hjälpmedel omfattar banmarkeringar, mindre än 420 m HI/MI 

inflygningsljus, av LI inflygningsljus (oavsett längd), bankantsljus, tröskelljus och 

banändsljus. Ljusen skall vara tända. 

 

Anm. 4: Inga inflygningsljus omfattar banmarkeringar, bankantsljus, tröskelljus, 

banändsljus eller inga ljus alls. 
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Anm. 5: Ovanstående värden är antingen rapporterad RVR eller meteorologisk sikt 

omvandlad till RVR i enlighet med punkt h. 

 

Anm. 6: Tabellen är tillämplig på konventionella inflygningar med en glidbanevinkel till 

och med 4 grader. 

 

Anm. 7: Den beslutshöjd som nämns i tabell 5 avser den inledande beräkningen av 

beslutshöjden. Vid valet av tillhörande RVR-värde behöver man inte ta hänsyn till 

den avrundning till närmaste tiotal fot som kan ske av operativa skäl (t.ex. vid 

omvandling till DA). 

 

5. Enpilotverksamhet. För enpilotverksamhet skall en operatör för alla slag av inflygningar 

beräkna lägsta RVR-värde i enlighet med OPS 1.430 och detta tillägg. En RVR lägre än 

800 m är inte tillåten utom vid användning av lämplig autopilot kopplad till ILS eller 

MLS, i vilket fall normala minima gäller. Den beslutshöjd som används får inte vara 

lägre än 1,25 multiplicerad med autopilotens lägsta användningshöjd. 

 

6. Mörkerflygning. Vid mörkerflygning skall åtminstone bankants-, tröskel- och 

banändsljus vara tända. 

 

d) Precisionsinflygning − Kategori II-verksamhet 

 

1. Allmänt. Kategori II-verksamhet är precisionsinflygning och landning med användning 

av ILS eller MLS och med 

 

i) en beslutshöjd lägre än 200 ft men inte lägre än 100 ft, och 

 

ii) en bansynvidd som inte är mindre än 300 m. 
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2. Beslutshöjd. En operatör skall säkerställa att beslutshöjden för kategori II-verksamhet 

inte är lägre än 

 

i) beslutshöjd enligt flyghandboken, om den är angiven där, 

 

ii) den lägsta höjd till vilken precisionsinflygningshjälpmedlet kan användas utan 

den visuella referens som krävs, 

 

iii) OCH/OCL för flygplanskategorin, 

 

iv) den beslutshöjd till vilken flygbesättningen har godkänts att operera, eller 

 

v) 100 ft. 

 

3. Visuell referens. En pilot får inte fortsätta en inflygning under den beslutshöjd för 

kategori II som bestämts i enlighet med punkt d.2 ovan, såvida inte visuell referens kan 

uppnås och bibehållas till ett segment bestående av minst 3 på varandra följande ljus, 

som utgörs av inflygningsljusens centrumlinje, sättningszonsljus, banans 

centrumlinjeljus eller bankantsljus eller en kombination av dessa. Denna visuella 

referens skall innefatta en tvärgående del av belysningssystemet på marken, t.ex. en 

s.k. crossbar i inflygningsljusen eller landningströskeln eller en barett i 

sättningszonljusen. 
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4. Erforderlig RVR. De lägsta minima som får användas av en operatör för 

kategori II-verksamhet är: 

 

Tabell 6 

RVR för kategori II-inflygning i förhållande till beslutshöjden 

 

Minimivärden kategori II 
Autokopplad inflygning ner till en höjd under beslutshöjden 

(Anm. 1) 
Besluts- 

höjd 
RVR/flygplanskategori A, B, C RVR/flygplanskategori D 

100 ft–120 ft 300 m 300 m (Anm. 2)/350 m 
121 ft–140 ft 400 m 400 m 

141 ft eller högre 450 m 450 m 
 

Anm. 1: Hänvisningen i denna tabell till "autokopplad inflygning till en höjd under 

beslutshöjden" avser fortsatt användning av flygdirektorn ner till en höjd som inte 

överstiger 80 % av tillämplig beslutshöjd. Följaktligen kan luftvärdighetskrav 

rörande lägsta höjd med inkopplad flygdirektor påverka den beslutshöjd som skall 

gälla. 

 

Anm. 2: 300 m får användas för ett flygplan i kategori D som genomför automatisk 

landning. 

 

e) Precisionsinflygning − Kategori III-verksamhet 

 

1. Allmänt. Kategori III-verksamhet indelas enligt följande: 
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i) Kategori III A-verksamhet. Precisionsinflygning och landning med användning av 

ILS eller MLS, och med 

 

A. en beslutshöjd som är lägre än 100 ft, och 

 

B. en RVR på minst 200 m. 

 

ii) Kategori III B-verksamhet. Precisionsinflygning och landning med användning av 

ILS eller MLS och med 

 

A. en beslutshöjd som är lägre än 50 ft eller ingen beslutshöjd, och 

 

B. en RVR på minst 200 m, dock lägst 75 m. 

 

Anm.: När beslutshöjd och bansynvidd inte faller inom samma kategori, avgör 

bansynvidden vilken kategori verksamheten skall anses ingå i. 

 

2. Beslutshöjd. För verksamhet vid vilken en beslutshöjd används skall en operatör 

säkerställa att beslutshöjden inte är lägre än 

 

i) beslutshöjd enligt flyghandboken om den är angiven där, 

 

ii) den lägsta höjd till vilken precisionsinflygningshjälpmedlet kan användas utan 

den visuella referens som krävs, eller 

 

iii) den beslutshöjd till vilken flygbesättningen har godkänts att operera. 
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3. Verksamhet utan beslutshöjd. Verksamhet utan beslutshöjd får utföras endast om 

 

i) verksamhet utan beslutshöjd godkänns enligt flyghandboken, 

 

ii) inflygningshjälpmedlet och flygplatsens utrustning kan stödja verksamhet utan 

beslutshöjd, och 

 

iii) operatören innehar godkännande för kategori III-verksamhet utan beslutshöjd. 

 

Anm.: För en kategori III-bana får antas att verksamhet utan beslutshöjd kan utföras, såvida 

det inte finns särskilda begränsningar som publicerats i AIP eller NOTAM. 

 

4. Visuell referens. 

 

i) Vid kategori IIIA-verksamhet, och vid kategori III B-verksamhet med felpassiva 

styrsystem, får en pilot inte fortsätta en inflygning under den beslutshöjd som 

bestämts i enlighet med punkt e.2 ovan, om inte en visuell referens kan erhållas 

och bibehållas till ett segment bestående av minst 3 på varandra följande ljus, som 

utgörs av inflygningsljusens centrumlinje, sättningszonljus banans 

centrumlinjeljus eller bankantljus, eller en kombination av dessa. 

 

ii) Vid kategori III B-verksamhet med feloperativa styrsystem som utförs med 

beslutshöjd får en pilot inte fortsätta en inflygning under den beslutshöjd som 

bestämts i enlighet med punkt e.2 ovan, om inte en visuell referens till minst ett 

centrumlinjeljus kan erhållas och bibehållas. 



 
13376/1/05 REV 1  BS/sl,cs,mn,co 140 
BILAGA DG C III   SV 

iii) Vid kategori III-verksamhet som utförs utan beslutshöjd finns inget krav på 

visuell kontakt med banan före sättning. 

 

5. Erforderlig RVR. De lägsta minima som en operatör får använda för 

kategori III-verksamhet är följande: 

 

Tabell 7 

RVR för kategori III-inflygning i förhållande till beslutshöjd och 

system för styrning/vägledning av utrullningen 

 

Minimivärden kategori III 
Inflygnings

kategori 
Beslutshöjd (ft) 

(Anm. 2) 
System för styrning/ 

vägledning av utrullning 
RVR (m) 

III A Mindre än 100 ft Krävs inte 200 m 
III B Mindre än 100 ft Felpassivt 150 m 

(Anm. 1) 
III B Mindre än 50 ft Felpassivt 125 m 
III B Mindre än 50 ft eller ingen 

beslutshöjd 
Feloperativt 75 m 

 

Anm. 1: För flygplan som certifierats i enlighet med CS-AWO om 

allvädersverksamhet 321b.3. 

 

Anm. 2: Styrsystemets redundans bestäms enligt CS-AWO om allvädersverksamhet av den 

lägsta certifierade beslutshöjden. 

 

f) Cirkling 

 

1. De lägsta cirklingsminima som får användas av en operatör är: 
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Tabell 8 

Sikt och MDH för cirkling med hänsyn till flygplanskategori 

 

 Flygplanskategori 
 A B C D 

MDH 400 ft 500 ft 600 ft 700 ft 
Minsta meteorologiska sikt 1 500 m 1 600 m 2 400 m 3 600 m 

 

2. Cirkling med föreskrivna flygvägar är ett godtaget förfarande inom ramen för denna 

punkt. 

 

g) Visuell inflygning. En operatör får inte använda RVR lägre än 800 m för visuell inflygning. 

 

h) Omvandling av rapporterad meteorologisk sikt till RVR 

 

1. En operatör skall se till att en omvandling av meteorologisk sikt till RVR inte används 

vid beräkning av startminima eller minima för kategori II eller kategori III, eller när 

rapporterad RVR är tillgänglig. 

 

Anm.: Om RVR rapporteras överstiga det högsta värde som bedömts av 

flygplatsoperatören, t.ex. "RVR mer än 1 500 meter", skall värdet inte anses som 

rapporterad RVR i detta sammanhang och omvandlingstabellen får användas. 

 

2. Vid omvandling av meteorologisk sikt till RVR under alla andra förhållanden än dem 

som nämns i punkt h.1 ovan, skall en operatör se till att följande tabell används: 
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Tabell 9 

Omvandling av sikt till RVR 

 

RVR = Rapporterad meteorologisk 
sikt x 

Belysningsanordningar i drift 

Dag Natt 
HI-inflygningsljus och banbelysning 1,5 2,0 
Alla övriga typer av belysningsinstallationer 1,0 1,5 
Ingen belysning 1,0 Ej tillämplig 

 

Tillägg 2 till OPS 1.430 c 

Flygplanskategorier – Allvädersverksamhet 

 

a) Klassificering av flygplan 

 

De kriterier som tas i beaktande för klassificering av flygplan i kategorier är den indikerade 

farten vid tröskeln (VAT), vilken motsvarar stallfarten (VSO) multiplicerad med 1,3 eller 

VS1G multiplicerad med 1,23 i landningskonfiguration vid maximal certifierad 

landningsmassa. Om både VSO och VS1G är tillgängliga, skall det värde användas som ger 

det högsta VAT-värdet. Flygplanskategorierna och motsvarande VAT-värden återfinns i 

tabellen nedan: 

 

Flygplanskategori VAT 
A Lägre än 91 kt 
B Från 91 till 120 kt 
C Från 121 till 140 kt 
D Från 141 till 165 kt 
E Från 166 till 210 kt 
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Den tillämpliga landningskonfigurationen skall definieras av operatören eller flygplanstillverkaren. 

 

b) Permanent ändring av kategori (maximal landningsmassa) 

 

1. En operatör får begagna sig av en permanent, lägre landningsmassa och använda denna 

massa för att bestämma VAT, om detta är godkänns av myndigheten. 

 

2. Den kategori som fastställs för ett visst flygplan skall alltid gälla och således vara 

oberoende av varierande förhållanden i den dagliga verksamheten. 

 

Tillägg 1 till OPS 1.440 

Verksamhet vid låga siktvärden − Allmänna operativa bestämmelser 

 

a) Allmänt. Följande förfaranden gäller vid introduktion och godkännande av verksamheter vid 

låga siktvärden. 

 

b) Operativ demonstration. Den operativa demonstrationen avser att fastställa eller kontrollera 

användningen och ändamålsenligheten av tillämpliga vägledningssystem i flygplanet, 

utbildning, flygbesättningens rutiner, underhållsprogram och handböcker för det 

kategori II/III-program som skall godkännas. 

 

1. Minst 30 inflygningar och landningar måste genomföras i verksamhet vid vilken de 

kategori II/III-system som är installerade i varje flygplanstyp används, om den begärda 

beslutshöjden är 50 ft eller högre. Om beslutshöjden är lägre än 50 ft måste 

minst 100 inflygningar och landningar genomföras om inte myndigheten godkänner 

något annat. 
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2. Om en operatör använder samma grundläggande styr- och presentationssystem för olika 

varianter av samma flygplanstyp, eller använder olika grundläggande styr- och 

presentationssystem för samma flygplanstyp, måste operatören visa att de olika 

varianterna har tillfredsställande prestanda, men operatören behöver inte genomföra en 

fullständig operativ demonstration för varje variant. Myndigheten får också godta en 

minskning av antalet inflygningar och landningar grundad på lättnader med hänsyn till 

de erfarenheter som vunnits av en annan operatör med ett drifttillstånd utfärdat i 

enlighet med OPS 1 vid användningen av samma flygplanstyp eller -variant och samma 

förfaranden. 

 

3. Om antalet misslyckade inflygningar överstiger 5 % av det totala antalet 

(t.ex. otillfredsställande landningar, systembortfall) måste utvärderingsprogrammet 

utsträckas i steg om minst tio inflygningar och landningar till dess att den 

genomsnittliga felfrekvensen inte överstiger 5 %. 

 

c) Insamling av uppgifter för operativa demonstrationer. Varje sökande måste utarbeta en metod 

för insamling av uppgifter (t.ex. ett formulär som flygbesättningen kan använda) för att 

registrera inflygnings- och landningsresultaten. Dessa uppgifter och en sammanställning av 

demonstrationsresultaten skall sändas till myndigheten för utvärdering. 

 

d) Analys av uppgifter. Otillfredsställande inflygningar och/eller automatiska landningar skall 

dokumenteras och analyseras. 

 

e) Fortlöpande övervakning 

 

1. Efter att ha erhållit det första godkännandet skall verksamheten fortlöpande övervakas 

av operatören för att upptäcka icke önskvärda tendenser innan de utgör en fara. 

Rapporter från flygbesättningarna kan användas för att uppnå detta. 
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2. Följande uppgifter skall bevaras under en period av 12 månader: 

 

i) Det totala antalet inflygningar per flygplanstyp, där den flygburna 

kategori II- eller kategori III-utrustningen användes för att utföra godtagbara, 

verkliga eller övade inflygningar vid tillämpliga minimivärden för kategori II eller 

kategori III. 

 

ii) Rapporter över icke godtagbara inflygningar och/eller automatiska landningar, per 

flygplats och enskilt flygplan, i följande kategorier: 

 

A. Fel på den flygburna utrustningen. 

 

B. Svårigheter med markhjälpmedlen. 

 

C. Avbrutna inflygningar efter instruktioner från flygtrafikledningen. 

 

D. Andra orsaker. 

 

3. En operatör skall fastställa ett förfarande för att övervaka funktionen hos varje flygplans 

automatiska landningssystem. 
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f) Övergångsperioder 

 

1. Operatörer utan tidigare kategori II- eller kategori III-erfarenhet 

 

i) En operatör utan tidigare operativ erfarenhet av kategori II eller 

kategori III-verksamhet kan godkännas för kategori II- eller kategori III 

A-verksamhet efter att ha erhållit minst 6 månaders erfarenhet av 

kategori I-verksamhet på flygplanstypen. 

 

ii) Efter att ha avslutat 6 månaders kategori II- eller kategori IIIA-verksamhet på 

flygplanstypen kan operatören godkännas för kategori IIIB-verksamhet. Vid 

utfärdande av ett sådant godkännande kan myndigheten under en tilläggsperiod 

kräva högre minima än de gällande lägsta värdena. Ökningen av minima avser 

normalt endast RVR och/eller en begränsning av möjligheten att utöva 

verksamhet utan beslutshöjd och skall väljas så att de inte kräver någon ändring av 

de operativa förfarandena. 

 

2. Operatörer med tidigare kategori II- eller kategori III-erfarenhet. En operatör med 

tidigare kategori II- eller kategori III-erfarenhet kan efter ansökan till myndigheten 

beviljas en kortare övergångsperiod. 

 

g) Underhåll av kategori II-, kategori III- och LVTO-utrustning. Underhållsinstruktioner för de 

flygburna vägledningssystemen skall fastställas av operatören i samarbete med tillverkaren 

och tas in i företagets program för flygplansunderhåll enligt OPS 1.910, vilket skall 

godkännas av myndigheten. 
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h) Kvalificerade flygplatser och banor 

 

1. Varje kombination av flygplanstyp, utrustning ombord och bana måste verifieras genom 

framgångsrikt genomförande av minst en inflygning och landning under 

kategori II-förhållanden eller bättre förhållanden innan kategori III-verksamhet inleds. 

 

2. För banor med ojämn terräng före tröskeln eller andra förutsägbara eller kända brister 

måste varje kombination av flygplanstyp, utrustning ombord och bana verifieras genom 

verksamhet under kategori I-förhållanden eller bättre förhållanden innan 

kategori II- eller kategori III-verksamhet inleds. 

 

3. Om en operatör använder samma grundläggande styr- och presentationssystem på olika 

varianter av samma flygplanstyp eller använder olika grundläggande styr- och 

presentationssystem på samma flygplanstyp, skall operatören visa att varianterna har 

tillräckliga prestanda, men operatören behöver inte utföra en fullständig operativ 

demonstration för varje variant/bankombination. 

 

4. Operatörer som använder samma kombination av flygplanstyp/flygplansvariant och 

utrustning ombord, och samma förfaranden, får tillgodogöra sig varandras erfarenhet 

och resultat för att följa denna punkt. 
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Tillägg 1 till OPS 1.450 

Verksamhet vid låga siktvärden − Utbildning och kvalifikationer 

 

a) Allmänt. En operatör skall se till att utbildningsprogram för flygbesättningsmedlemmar i 

verksamhet vid låga siktvärden innefattar schemalagda kurser med mark-, flygsimulator- 

och/eller flygträning. Operatören får förkorta det kursinnehåll som föreskrivs i punkt 2 och 3 

nedan förutsatt att den förkortade kursens innehåll är godtagbart för myndigheten. 

 

1. Flygbesättningsmedlemmar utan kategori II- eller kategori III-erfarenhet skall 

genomföra hela det utbildningsprogram som föreskrivs i punkterna b, c och d nedan. 

 

2. Flygbesättningsmedlemmar med kategori II- eller kategori III-erfarenhet från en annan 

operatör får genomgå en förkortad markbunden utbildning. 

 

3. Flygbesättningsmedlemmar med kategori II- eller kategori III-erfarenhet hos operatören 

får genomgå en förkortad markbunden utbildning, flygsimulatorträning och/eller 

flygträning. Den förkortade utbildningen skall minst uppfylla kraven i punkt d.1, 

punkterna d.2 i eller d.2 ii enligt vad som är tillämpligt, samt punkt d.3 i. 

 

b) Markbunden utbildning. En operatör skall säkerställa att den grundläggande markbundna 

utbildningen för verksamhet vid låga siktvärden omfattar minst följande: 

 

1. Egenskaper och begränsningar för ILS och/eller MLS. 

 

2. De visuella hjälpmedlens egenskaper. 
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3. Dimmas egenskaper och kännetecken. 

 

4. De aktuella flygburna systemens operativa förmåga och begränsningar. 

 

5. Effekterna av nederbörd, isbeläggning, vindskjuvning på låg höjd och turbulens. 

 

6. Inverkan av särskilda felfunktioner i flygplanet. 

 

7. Användningen av, och begränsningarna för, system för bestämning av RVR. 

 

8. Principerna för hinderfrihetskrav. 

 

9. Igenkännande av fel på markutrustning och vilka åtgärder som i så fall skall vidtas. 

 

10. Förfaranden som skall följas och försiktighetsåtgärder som skall vidtas under rörelse på 

marken vid verksamhet då RVR-värdet är 400 m eller lägre, samt eventuella ytterligare 

förfaranden som krävs för start då RVR-värdet är mindre än 150 m (200 m för flygplan i 

kategori D). 

 

11. Betydelsen av beslutshöjder baserade på radiohöjdmätare och effekten av 

terrängprofilen i inflygningsområdet på radiohöjdmätaravläsningarna och de 

automatiska systemen för inflygning och landning. 

 

12. Vikten och betydelsen av varningshöjd om sådan är tillämplig, samt åtgärder vid 

felfunktioner över eller under varningshöjden. 
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13. Kvalifikationskraven för att en pilot skall erhålla och behålla godkännande att utföra 

starter vid låga siktvärden och kategori II- eller kategori III-verksamhet. 

 

14. Vikten av rätt sittställning och ögonläge. 

 

c) Flygsimulatorträning och/eller flygträning 

 

1. En operatör skall se till att flygsimulator- och/eller flygträning för verksamhet vid låga 

siktvärden innefattar följande: 

 

i) Kontroller av utrustningens funktionsduglighet på marken och under flygning. 

 

ii) Inverkan på minima av förändrad status för markanordningarna. 

 

iii) Övervakning av automatiska styrsystem och indikeringsanordningar för system 

för automatisk landning, med betoning på de åtgärder som krävs vid felfunktion i 

sådana system. 

 

iv) Åtgärder som krävs vid felfunktion till exempel i motorer, elektriska system, 

hydraulik eller styrsystem. 

 

v) Inverkan av kända felfunktioner och användning av minimiutrustningslistor. 

 

vi) Operativa begränsningar som följer av luftvärdighetscertifiering. 
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vii) Vägledning om vilka visuella referenser som krävs på beslutshöjden, samt 

information om maximalt tillåten avvikelse från glidbanan eller kurssändarens 

grundlinje. 

 

viii) Vikten och betydelsen av varningshöjd om sådan är tillämplig samt åtgärder vid 

felfunktion över eller under varningshöjden. 

 

2. Operatören skall se till att varje flygbesättningsmedlem har den utbildning som krävs 

för att utföra sina uppgifter och har fått instruktioner om vilken samordning med andra 

besättningsmedlemmar som krävs. Flygsimulatorer skall användas i största möjliga 

utsträckning. 

 

3. Den praktiska utbildningen skall indelas i faser som omfattar normal verksamhet, utan 

felfunktioner i flygplan eller utrustning, men skall innefatta alla väderförhållanden som 

kan mötas samt detaljerade scenarier för de felfunktioner i flygplan och utrustning som 

kan påverka kategori II- eller kategori III-verksamhet. Om flygplanssystemet innefattar 

hybridsystem eller andra särskilda system (till exempel siktlinjesindikator eller 

utrustning för förstärkt seende) skall flygbesättningsmedlemmarna under utbildningens 

flygsimulatorfas praktiskt öva användningen av dessa system vid normala och onormala 

förhållanden. 

 

4. Förfaranden för inkapacitet som är tillämpliga vid starter vid låga siktvärden och på 

kategori II- och III-verksamhet skall övas praktiskt. 

 

5. För flygplan som saknar typbunden flygsimulator skall operatörer säkerställa att den fas 

av flygträningen som avser de visuella scenarierna vid kategori II-verksamhet utförs i en 

för detta ändamål särskilt godkänd flygsimulator. Denna praktiska övning skall innefatta 

minst 4 inflygningar. Typbunden praktisk utbildning och typbundna förfaranden skall 

genomföras i flygplanet. 
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6. Den inledande praktiska kategori II- och kategori III-utbildningen skall innefatta minst 

följande övningar: 

 

i) Inflygning ner till den tillämpliga beslutshöjden med användning av lämpliga 

väglednings-, autopilot- och styrsystem installerade i flygplanet, samt övergång 

till visuell flygning och landning. 

 

ii) Inflygning med alla motorer gående ner till den tillämpliga beslutshöjden och med 

användning av lämpliga väglednings-, autopilot- och styrsystem installerade i 

flygplanet, följd av avbruten inflygning, allt utan yttre visuell referens. 

 

iii) I tillämplig omfattning inflygningar med användning av automatiska system för 

utflytning, landning och utrullning. 

 

iv) Normal användning av tillämpliga system med och utan erhållande av visuella 

referenser på beslutshöjden. 

 

7. Efterföljande faser av den praktiska utbildningen skall innefatta minst följande: 

 

i) Inflygningar med motorbortfall i olika skeden av inflygningen. 

 

ii) Inflygningar med kritiska felfunktioner i utrustningen (t.ex. de elektriska 

systemen, systemen för automatisk flygning, markbundna och/eller flygburna 

ILS/MLS-system samt enheter för statusövervakning). 
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iii) Inflygningar där felfunktioner i utrustningen för automatisk flygning på låg höjd 

kräver antingen, 

 

A. övergång till manuell flygning för att genomföra utflytning, landning och 

utrullning eller avbruten inflygning, eller 

 

B. övergång till manuell flygning, eller till nedsatt funktionsnivå hos 

automatiken, för att genomföra avbrutna inflygningar före, på eller under 

beslutshöjden inklusive inflygningar som kan resultera i en sättning på 

banan. 

 

iv) Felfunktioner i systemen som resulterar i onormalt stora avvikelser från 

grundlinjen och/eller glidbanan, såväl över som under beslutshöjden och under de 

lägsta visuella förhållanden som har godkänts för verksamheten. Dessutom skall 

fortsättning till en manuell landning övas om siktlinjesindikatorn utgör en nedsatt 

funktionsnivå för det automatiska systemet eller om den utgör den enda 

funktionen för utflytning. 

 

v) Fel och förfaranden som är specifika för flygplanstypen eller -varianten. 

 

8. Den praktiska utbildningen skall ge övning i hantering av fel som kräver övergång till 

högre minima. 

 

9. Utbildningsprogrammet skall innefatta praktisk utbildning i handhavandet av flygplanet 

när, vid en felpassiv kategori III-inflygning, felet förorsakar urkoppling av autopiloten 

på eller under beslutshöjden och senast rapporterade RVR är 300 m eller lägre. 

 

10. I de fall starter utförs vid RVR lägre än eller lika med 400 m, skall praktisk utbildning i 

systemfelshantering och motorbortfall som resulterar i så väl fortsatt som avbruten start 

genomföras. 
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d) Krav på övergångsutbildning för att utföra start vid låga siktvärden och kategori II- och 

III-verksamhet. En operatör skall säkerställa att varje flygbesättningsmedlem genomför 

följande praktiska utbildning i förfaranden vid låga siktvärden, om övergång sker till en ny 

flygplanstyp eller -variant, med vilken start vid låga siktvärden samt kategori II- och 

III-verksamhet kommer att utföras. Kraven på flygbesättningsmedlemmarnas erfarenhet för 

att dessa skall få genomgå en förkortad utbildning föreskrivs i punkterna a.2 och a.3 ovan. 

 

1. Markbunden utbildning. Tillämpliga krav enligt punkt b ovan, med beaktande av 

flygbesättningsmedlemmarnas kategori II- och kategori III-utbildning och erfarenhet. 

 

2. Flygsimulatorträning och/eller flygträning 

 

i) Minst 8 inflygningar och/eller landningar i en flygsimulator. 

 

ii) I de fall ingen flygsimulator som representerar detta specifika flygplan är 

tillgänglig, krävs minst 3 inflygningar i flygplanet, innefattande minst ett pådrag. 

 

iii) Lämplig ytterligare utbildning om speciell utrustning, till exempel 

siktlinjesindikator eller utrustning för förstärkt seende erfordras. 
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3. Flygbesättningens kvalifikationer. Kvalifikationskraven för flygbesättningen är 

specifika med avseende på operatör och typ av flygplan som brukas. 

 

i) Operatören skall säkerställa att varje flygbesättningsmedlem genomgår en kontroll 

innan kategori II- eller kategori III-verksamhet utövas. 

 

ii) Kontrollen enligt punkt i ovan får ersättas av simulator- och/eller flygträning 

enligt punkt d.2 ovan som genomförts med godkänt resultat. 

 

4. Produktionsflygning under övervakning. En operatör skall se till att varje 

flygbesättningsmedlem genomgår följande produktionsflygning under övervakning: 

 

i) För kategori II, då manuell landning krävs, minst 3 landningar efter urkoppling av 

autopiloten. 

 

ii) För kategori III, minst 3 automatiska landningar med undantag för att det endast 

krävs en automatisk landning när den träning som föreskrivs i punkt d 2 ovan har 

genomförts i en flygsimulator användbar för övergång utan flygning i luftfartyg 

(Zero Flight Time). 

 

e) Typ- och befälhavarerfarenhet. Innan kategori II- eller kategori III-verksamhet inleds skall 

följande tilläggskrav uppfyllas av befälhavare eller piloter till vilka genomförandet av 

flygningen har delegerats, om dessa är nya på flygplanstypen: 

 

1. 50 timmar eller 20 sektorer på typen, inklusive produktionsflygning under övervakning. 
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2. 100 m skall adderas till de till tillämpliga RVR-minima vid kategori II- eller 

kategori III-verksamhet, såvida inte piloten tidigare har varit kvalificerad för 

kategori II- eller kategori III-verksamhet hos en operatör, till dess att 100 timmar eller 

40 sektorer, inkluderande produktionsflygning under övervakning, har genomförts på 

typen. 

 

3. Myndigheten kan medge att ovan nämnda krav på befälhavarerfarenhet reduceras för 

flygbesättningsmedlemmar som har erfarenhet som befälhavare vid kategori II- eller 

kategori III-verksamhet. 

 

f) Start vid låga siktvärden med RVR lägre än 150/200 m 

 

1. En operatör skall se till att följande utbildning genomförs innan godkännande ges att 

utföra starter vid RVR lägre än 150 m (lägre än 200 m för flygplan i kategori D): 

 

i) Normal start med lägsta godkända RVR-minima. 

 

ii) Start med lägsta godkända RVR-minima med ett motorbortfall mellan V1 och V2 

eller så snart säkerheten tillåter det. 

 

iii) Start med lägsta godkända RVR-minima med ett motorbortfall före V1 som 

resulterar i en avbruten start. 

 

2. En operatör skall se till att den praktiska utbildning som krävs i punkt 1 ovan genomförs 

i en godkänd flygsimulator. Utbildningen skall omfatta alla eventuella särskilda 

förfaranden och eventuell särskild utrustning. Om ingen godkänd flygsimulator som 

representerar denna specifika flygplanstyp är tillgänglig får myndigheten godkänna att 

den praktiska utbildningen genomförs i ett flygplan utan krav på lägsta RVR-minima 

(se tillägg 1 till OPS 1.965). 
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3. En operatör skall se till att en flygbesättningsmedlem i tillämpliga fall har genomgått en 

kontroll innan starter vid låga siktvärden genomförs vid RVR mindre än 150 m (mindre 

än 200 m för flygplan i kategori D). Kontrollen får endast ersättas av med godkänt 

resultat genomförd simulator- eller flygträning enligt punkt f.1 vid övergången till en 

flygplanstyp. 

 

g) Återkommande utbildning och kontroll – verksamhet vid låga siktvärden 

 

1. En operatör skall säkerställa att en pilots kunskap och förmåga att utföra de 

arbetsuppgifter som är förenade med de särskilda verksamhetskategorier för vilka han 

eller hon är godkänd, kontrolleras i samband med den normala återkommande 

utbildningen och operatörens återkommande kompetenskontroller. Minst 

tre inflygningar skall utföras inom giltighetstiden för operatörens kompetenskontroll 

(föreskriven i OPS 1.965 b), av vilka en får ersättas av en inflygning och landning i 

flygplanet enligt godkända kategori II- eller kategori III-förfaranden. En avbruten 

inflygning skall utföras under operatörens kompetenskontroll. Om operatören är 

godkänd att utföra start vid RVR lägre än 150/200 m, skall minst en start vid låga 

siktvärden med lägsta tillämpliga minima utföras under operatörens kompetenskontroll. 

 

2. För kategori III-verksamhet måste operatören använda en flygsimulator. 

 

3. Operatören skall säkerställa att, för Kategori III-flygningar med flygplan utrustade med 

ett felpassivt styrsystem, en avbruten inflygning till följd av ett autopilotfel på eller 

under beslutshöjden när senast rapporterad RVR var 300 m eller mindre genomförs, 

minst en gång under en period av tre på varandra följande av operatörens 

kompetenskontroller. 
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4. Myndigheten får godkänna återkommande utbildning och kontroll för kategori II- och 

LVTO-verksamhet vid låga siktvärden i en flygplanstyp för vilken varken en 

flygsimulator som representerar det specifika flygplanet eller ett godtagbart alternativ 

finns att tillgå. 

 

Anm.: Aktuell flygerfarenhet för verksamhet vid låga siktvärden samt kategori II- och/eller 

kategori III-verksamhet grundad på automatiska inflygningar och/eller automatiska 

landningar vidmakthålls genom den återkommande utbildning och kontroll som 

föreskrivs i denna punkt g. 

 

Tillägg 1 till OPS 1.455 

Verksamhet vid låga siktvärden − operativa förfaranden 

 

a) Allmänt. Verksamhet vid låga siktvärden innefattar 

 

1. manuell start (med eller utan elektroniska vägledningssystem), 

 

2. autokopplad inflygning ner till en höjd under beslutshöjden med manuell utflytning, 

landning och utrullning, 

 

3. autokopplad inflygning följd av automatisk utflytning, automatisk landning och manuell 

utrullning och 

 

4. autokopplad inflygning följd av automatisk utflytning, automatisk landning och 

automatisk utrullning, när tillämplig RVR är lägre än 400 m. 

 

Anm. 1: Ett hybridsystem får användas i samtliga dessa fall. 

 

Anm. 2: Andra slag av vägledningssystem och displayer kan certifieras och godkännas. 

 

b) Förfaranden och operativa instruktioner 
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1. Den exakta utformningen och omfattningen av angivna förfaranden och instruktioner är 

beroende av vilken flygburen utrustning som används och de flygoperativa förfaranden 

som tillämpas i cockpit. En operatör skall i drifthandboken tydligt fastställa 

flygbesättningsmedlemmarnas uppgifter under start, inflygning, utflytning, utrullning 

och avbruten inflygning. Särskild vikt skall läggas vid flygbesättningens ansvar under 

övergång från icke-visuella till visuella förhållanden och vid de förfaranden som skall 

användas när sikten försämras eller fel inträffar. Särskild uppmärksamhet skall ägnas 

arbetsfördelningen i cockpit för att säkerställa att arbetsbelastningen på den pilot som 

fattar beslutet att landa eller att utföra en avbruten inflygning, gör det möjligt för honom 

eller henne att ägna sig åt övervakning och beslutsprocessen. 

 

2. En operatör skall specificera detaljerade operativa förfaranden och instruktioner i 

drifthandboken. Instruktionerna skall stå i överensstämmelse med begränsningar och 

obligatoriska förfaranden enligt flyghandboken och omfatta bland annat följande 

punkter: 

 

i) Kontroller av flygplansutrustningens funktionsduglighet före start och under 

flygning. 

 

ii) Inverkan på minima som orsakas av ändringar i markanordningarnas och den 

flygburna utrustningens status. 

 

iii) Förfaranden för start, inflygning, utflytning, landning, utrullning och avbruten 

inflygning. 
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iv) Förfaranden som skall följas i händelse av fel samt vid varningar och i andra 

onormala situationer. 

 

v) Minsta visuella referens som krävs. 

 

vi) Vikten av rätt sittställning och ögonläge. 

 

vii) Åtgärder som kan erfordras vid försämring av den visuella referensen. 

 

viii) Fördelning av uppgifterna vid förfaranden enligt punkt i–iv och vi ovan på de 

olika besättningsmedlemmarna, så att befälhavaren huvudsakligen kan ägna sig åt 

övervakning och beslutsfattande. 

 

ix) Kravet att alla höjdutrop under 200 ft skall baseras på radiohöjdmätaren och att en 

och samma pilot skall fortsätta att övervaka flygplanets instrument till dess 

landningen är avslutad. 

 

x) Kravet att det känsliga området för ILS-systemets kurssändare skall skyddas. 

 

xi) Användning av information om vindhastighet, vindskjuvning, turbulens, 

kontamination på banan och användning av RVR-mätningar från flera 

mätpunkter. 

 

xii) Förfaranden för att öva inflygning och landning på banor där fullständiga 

flygplatsförfaranden för kategori II eller kategori III-verksamhet inte tillämpas. 
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xiii) De operativa begränsningar som följer av luftvärdighetscertifieringen. 

 

xiv) Uppgifter om maximalt tillåten avvikelse från ILS-glidbana och/eller kurssändare. 

 

Tillägg 1 till OPS 1.465 

Siktminima för VFR-verksamhet 

 

Luftrums-
klass 

 A B C 
D E 

[Anm. 1]

F G 

   Mer än 900 m (3 000 ft) 
AMSL eller mer än 
300 m (1 000 ft) över 
mark, varvid den högsta 
av dessa två flygnivåer 
skall gälla 

Högst 900 m (3 000 ft) 
AMSL eller mer än 
300 m (1 000 ft) över 
mark, varvid den högsta 
av dessa två flygnivåer 
skall gälla 

Avstånd 
från moln 

 1 500 m horisontalt  
300m (1 000 ft) vertikalt 

Fri från molnen och 
med markytan i sikte 

Flygsikt 8 km vid 3 050 m (10 000 ft) AMSL eller 
högre (Anm. 2), 5 km under 3 050 m 
(10 000 ft) AMSL 

5 km (Anm. 3) 

 

Anm. 1: VMC-minima för luftrumsklass A bifogas som vägledning, men detta 

innebär inte att VFR-flygningar godtas i luftrumsklass A. 

 

Anm. 2: När genomgångshöjden är lägre än 3 050 m (10 000 ft) AMSL bör 

flygnivå 100 användas i stället för 10 000 ft. 
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Anm. 3: Flygplan i kategori A och B får flygas vid flygsikt ner till 3 000 m, om 

vederbörande ATS-myndighet tillåter användning av flygsikt lägre 

än 5 km och förhållandena är sådana att sannolikheten att möta annan 

trafik är låg samt IAS är 140 kt eller lägre. 

 

KAPITEL F 

PRESTANDA ALLMÄNT 

 

OPS 1.470 

Tillämplighet 

 

a) En operatör skall se till att flermotoriga turbopropmotordrivna flygplan med en godkänd 

maximal kabinkonfiguration för befordran av fler än 9 passagerare, eller vars maximala 

startmassa överstiger 5 700 kg, samt alla flermotoriga jetflygplan, brukas i enlighet med 

kapitel G (prestandaklass A). 

 

b) En operatör skall se till att propellerflygplan med en godkänd maximal kabinkonfiguration för 

befordran av högst 9 passagerare och vars maximala startmassa inte överstiger 5 700 kg 

brukas i enlighet med kapitel H (prestandaklass B). 

 

c) En operatör skall se till att kolvmotordrivna flygplan med en godkänd maximal 

kabinkonfiguration för befordran av fler än 9 passagerare, eller vars maximala startmassa 

överstiger 5 700 kg, brukas i enlighet med kapitel I (prestandaklass C). 
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d) I de fall kraven i tillämpliga kapitel inte kan uppfyllas på grund av särskilda 

konstruktionsegenskaper (t.ex. överljudsflygplan eller sjöflygplan), skall operatören tillämpa 

godkända prestandakrav som säkerställer en säkerhetsnivå likvärdig med nivån enligt 

tillämpligt kapitel. 

 

OPS 1.475 

Allmänt 

 

a) En operatör skall se till att flygplanets massa 

 

1. vid inledandet av starten, eller, i händelse av en omplanering, under flygning, 

 

2. vid den punkt från vilken den reviderade driftfärdplanen gäller, 

inte är större än den massa vid vilken bestämmelserna i tillämpligt kapitel kan uppfyllas 

för den flygning som skall utföras, med hänsyn tagen till förväntad minskning av 

massan under flygningens gång och till sådan dumpning av bränsle som medges enligt 

den berörda bestämmelsen. 

 

b) En operatör skall se till att de godkända prestandauppgifter som ingår i flyghandboken, vid 

behov kompletterade med annat för myndigheten godtagbart underlag enligt det berörda 

kapitlet, används för att fastställa att bestämmelserna i berört kapitel uppfylls. Vid tillämpning 

av de föreskrivna faktorerna i berört kapitel, får de operativa faktorer tas med i beräkning som 

redan ingår i flyghandbokens prestandauppgifter, så att dubbel tillämpning av faktorerna 

undviks. 
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c) Vid uppfyllandet av bestämmelserna i berört kapitel skall vederbörlig hänsyn tas till 

flygplanets konfiguration, omgivande förhållanden och användningen av system som har 

ogynnsam inverkan på prestanda. 

 

d) Vad gäller prestanda får en fuktig bana betraktas som torr om den inte är en gräsbana. 

 

e) En operatör skall beakta kartnoggrannheten vid bedömning av huruvida startkraven i 

tillämpliga kapitel uppfylls. 

 

OPS 1.480 

Terminologi 

 

a) I kapitlen F, G, H, I och J används följande beteckningar med de betydelser som här anges: 

 

1. Tillgänglig start-stoppsträcka (Accelerate-stop distance available, ASDA): längden av 

tillgänglig startrullsträcka plus utrullningsområdets längd, om sådant utrullningsområde 

har förklarats tillgängligt av berörd myndighet och kan bära flygplanets massa under 

rådande verksamhetsförhållanden. 

 

2. Kontaminerad bana (Contaminated runway): en bana betraktas som kontaminerad när 

mer än 25 % av banans yta (oavsett om i avgränsade områden eller ej) inom den längd 

och bredd som krävs och används, är täckt av följande: 

 

i) Ytvatten mer än 3 mm (0,125 tum) djupt, eller snömodd eller lös snö motsvarande 

mer än 3 mm (0,125 tum) vatten. 
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ii) Snö som har pressats samman till en fast massa som inte kan pressas samman 

ytterligare och som håller samman eller bryts i bitar om de lyfts upp (packad snö). 

 

iii) Is, inkluderande våt is. 

 

3. Fuktig bana (Damp runway): en bana betraktas som fuktig när ytan inte är torr, dock 

utan att fukten på den ger den ett blankt utseende. 

 

4. Torr bana (Dry runway): en torr bana är en bana som varken är våt eller kontaminerad. 

Belagda banor som särskilt preparerats med räfflor eller porös beläggning, och 

underhålls så att de bibehåller en "i praktiken torr" bromsverkan även när det är fuktigt, 

räknas som torra banor. 

 

5. Tillgänglig landningssträcka (Landing distance available, LDA): den banlängd som är 

förklarad tillgänglig av berörd myndighet och är lämplig för ett landande flygplans 

rullning på marken. 

 

6. Godkänd maximal kabinkonfiguration: det av myndigheten godkända och i 

drifthandboken specificerade maximala antalet passagerarsäten i ett enskilt flygplan 

som brukas av operatören, med undantag för pilotsäten och andra eventuella säten i 

cockpit samt säten för kabinbesättningen. 

 

7. Tillgänglig startsträcka (Take-off distance available, TODA): längden av tillgänglig 

startrullsträcka plus längden av tillgängligt hinderfritt stigområde. 
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8. Startmassa: flygplanets startmassa är dess egen massa samt allt och alla som medförs då 

rullningen för start påbörjas. 

 

9. Tillgänglig startrullsträcka (Take-off run available, TORA): den banlängd som är 

förklarad tillgänglig av berörd myndighet och som är lämplig för ett startande flygplans 

rullning på marken. 

 

10. Våt bana (Wet runway): en bana betraktas som våt när banans yta är täckt med vatten 

eller motsvarande, dock mindre än vad som specificeras i punkt a.2 ovan, eller när det 

finns tillräckligt med fukt på banans yta för att den skall uppfattas som reflekterande, 

dock utan att betydande områden med stående vatten förekommer. 

 

b) Begreppen start-stoppsträcka, startsträcka, startrullsträcka, nettostigbana, nettoflygbana på 

sträcka med en motor ur funktion (one engine inoperative en-route net flight path) och 

nettoflygbana på sträcka med två motorer ur funktion (two engines inoperative en-route net 

flight path) för flygplanet definieras i de luftvärdighetsbestämmelser enligt vilka flygplanet 

certifierats, eller fastställs av myndigheten om denna finner att dessa definitioner är 

otillräckliga för att visa att de operativa prestandabegränsningarna uppfylls. 
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KAPITEL G 

PRESTANDAKLASS A 

 

OPS 1.485 

Allmänt 

 

a) En operatör skall, för att överensstämmelsen med kraven i detta kapitel skall kunna fastställas, 

se till att det godkända prestandaunderlaget i flyghandboken i erforderlig omfattning 

kompletteras med annat för myndigheten godtagbart underlag, om det godkända 

prestandaunderlaget i flyghandboken är otillräckligt till exempel med hänsyn till 

 

1. ogynnsamma verksamhetsförhållanden som rimligen kan förväntas, till exempel start 

och landning på kontaminerade banor, och 

 

2. risken för motorbortfall under varje fas av flygningen. 

 

b) Operatören skall i fråga om våt och kontaminerad bana se till att prestandaunderlag som är 

fastställt i enlighet med gällande bestämmelser för certifiering av stora flygplan eller 

likvärdiga krav som är godtagbara för myndigheten används. 

 

OPS 1.490 

Start 

 

a) En operatör skall se till att startmassan inte överskrider den maximala startmassa som anges i 

flyghandboken för tryckhöjden och den omgivande lufttemperaturen vid startflygplatsen. 



 
13376/1/05 REV 1  BS/sl,cs,mn,co 168 
BILAGA DG C III   SV 

b) Operatören skall uppfylla följande krav vid fastställande av den maximalt tillåtna startmassan: 

 

1. Start-stoppsträckan får inte överstiga tillgänglig start-stoppsträcka. 

 

2. Startsträckan får inte överstiga den tillgängliga startsträckan om längden av det 

hinderfria stigområdet inte överstiger hälften av den tillgängliga startrullsträckan. 

 

3. Startrullsträckan får inte överstiga den tillgängliga startrullsträckan. 

 

4. Samma V1-värde skall användas för avbruten och fullföljd start när kraven i denna 

paragraf uppfylls. 

 

5. På en våt eller kontaminerad bana får den tillåtna startmassan inte överstiga den tillåtna 

starmassan för start på torr bana under samma förhållanden. 

 

c) Vid uppfyllandet av kraven i punkt b ovan skall operatören ta hänsyn till följande: 

 

1. Tryckhöjd vid flygplatsen. 

 

2. Omgivande lufttemperatur vid flygplatsen. 

 

3. Banbeskaffenhet och typ av banbeläggning. 

 

4. Banlutning i startriktningen. 
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5. Högst 50 % av rapporterad motvindskomposant eller minst 150 % av rapporterad 

medvindskomposant. 

 

6. Eventuell förlust av banlängd på grund av upplinjering av flygplanet före start. 

 

OPS 1.495 

Hinderfrihet vid start 

 

a) En operatör skall se till att nettostigbanan går fri från alla hinder med en vertikal marginal av 

minst 35 ft, eller med en horisontell marginal av minst 90 m plus 0,125 x D där D är den 

horisontella sträcka som flygplanet har tillryggalagt från slutet av den tillgängliga 

startsträckan, eller från slutet av startsträckan om en sväng är planerad före slutet av den 

tillgängliga startsträckan. För flygplan med mindre än 60 m spännvidd får en horisontell 

hinderfrihet som uppgår till halva flygplanets spännvidd plus 60 m plus 0,125 x D användas. 

 

b) Vid uppfyllandet av kraven i punkt a ovan skall operatören ta hänsyn till följande: 

 

1. Flygplanets massa då rullningen för start påbörjas. 

 

2. Tryckhöjd vid flygplatsen. 

 

3. Omgivande lufttemperatur vid flygplatsen. 

 

4. Högst 50 % av rapporterad motvindskomposant eller minst 150 % av rapporterad 

medvindskomposant. 
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c) För uppfyllande av kraven i punkt a ovan gäller följande: 

 

1. Förändringar av färdlinjen är inte tillåten fram till den punkt där nettostigbanan har nått 

en höjd som motsvarar halva spännvidden, dock inte lägre än 50 ft över den tillgängliga 

startrullsträckans slut. Det förutsätts därefter att flygplanet inte bankas mer än 15° upp 

till en höjd av 400 ft. Över 400 ft får bankningsvinklar på mer än 15°, dock inte 

mer än 25°, planeras,. 

 

2. Varje del av nettostigbanan där flygplanet bankas mer än 15o skall gå fri från alla 

hinder inom den horisontella marginal som specificeras i punkterna a, d och e i denna 

paragraf och med en vertikal marginal av minst 50 ft. 

 

3. Operatören skall använda särskilda förfaranden, som skall godkännas av myndigheten, 

för att få öka bankningsvinklarna till högst 20° mellan 200 ft och 400 ft eller till 

högst 30° över 400 ft (se tillägg 1 till OPS 1.495 c 3). 

 

4. Tillräcklig hänsyn skall tas till bankningsvinkelns påverkan på flygfarter och flygbana, 

inklusive de distansökningar som blir följden av ökade flygfarter. 

 

d) Vid uppfyllandet av kraven i punkt a ovan behöver operatören, om den planerade flygbanan 

inte kräver färdlinjesändringar som överstiger 15° inte ta hänsyn till hinder utanför en 

marginal i sidled som är större än 

 

1. 300 m om piloten kan bibehålla föreskriven navigeringsnoggrannhet genom det område 

inom vilket hänsyn skall tas till hinder, eller 

 

2. 600 m för flygningar under alla andra förhållanden. 
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e) Vid uppfyllandet av kraven i punkt a ovan behöver operatören, om den planerade flygbanan 

kräver färdlinjesändringar som är större än 15°, inte ta hänsyn till hinder utanför en marginal i 

sidled som är större än 

 

1. 600 m om piloten kan bibehålla föreskriven navigeringsnoggrannhet genom det område 

inom vilket hänsyn skall tas till hinder, eller 

 

2. 900 m för flygningar under alla andra förhållanden. 

 

f) Operatören skall fastställa förfaranden för oförutsedda händelser för att uppfylla kraven i 

OPS 1.495 och för att få till stånd en säker färdväg där hinder undviks och som gör det 

möjligt för flygplanet att antingen uppfylla sträckkraven enligt OPS 1.500 eller att landa på 

startflygplatsen eller på en alternativ startflygplats. 

 

OPS 1.500 

På sträcka − en motor ur funktion 

 

a) En operatör skall se till att uppgifterna i flyghandboken om nettoflygbanan för sträcka med en 

motor ur funktion och som är tillämpliga under de meteorologiska förhållanden som förväntas 

under flygningen, uppfyller kraven i antingen punkt b eller punkt c längs hela sträckan. 

Nettoflygbanan skall ha en positiv gradient på en höjd av 1 500 ft över den flygplats där 

landningen antas utföras efter motorbortfall. Under meteorologiska förhållanden som kräver 

att system för skydd mot is används, skall hänsyn tas till hur dessa system påverkar 

nettoflygbanan. 
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b) Nettoflygbanan skall ha en positiv gradient på en höjd av minst 1 000 ft över all terräng och 

alla hinder längs sträckan inom ett avstånd av 9,3 km (5 nm) på ömse sidor av den planerade 

färdvägen. 

 

c) Nettoflygbanan skall medge att flygplanet fortsätter flygningen från marschhöjden till en 

flygplats där landning kan utföras i enlighet med kraven i OPS 1.515, eller i tillämpliga fall 

OPS 1.520, varvid nettoflygbanan med minst 2 000 ft vertikal marginal skall gå fri från all 

terräng och all hinder längs sträckan inom ett avstånd av 9,3 km (5 nm) på ömse sidor av den i 

enlighet med punkt 1 till 4 nedan planerade färdvägen: 

 

1. Motorbortfallet skall antas ske vid den mest kritiska punkten längs sträckan. 

 

2. Hänsyn skall tas till vindarnas påverkan på flygbanan. 

 

3. Om ett säkert dumpningsförfarande används, är dumpning av bränsle tillåten i en 

omfattning som medger att flygplatsen kan nås med föreskrivna bränslereserver. 

 

4. Den flygplats där flygplanet antas landa efter motorbortfall skall uppfylla följande 

kriterier: 

 

i) Prestandakraven vid förväntad landningsmassa skall vara uppfyllda. 

 

ii) Väderrapporter och prognoser, eller varje kombination av sådana, och rapporter 

om fältförhållandena skall visa att en säker landning kan genomföras vid den 

beräknade tiden för landning. 
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d) Vid uppfyllandet av OPS 1.500, skall operatören öka sidomarginalerna i punkt b och c ovan 

till 18,5 km (10 nm) om navigeringsnoggrannheten inte uppfyller 95 % täckningsgrad. 

 

OPS 1.505 

På sträcka − flygplan med tre eller fler motorer, två motorer ur funktion 

 

a) En operatör skall se till att ett flygplan med tre eller fler motorer inte vid någon punkt längs 

den planerade färdvägen befinner sig mer än 90 minuters flygning med marschfart för bästa 

räckvidd med alla motorerna gående och vid normal temperatur och vindstilla från en 

flygplats vid vilken de vid förväntad landningsmassa tillämpliga prestandakraven uppfylls, 

såvida inte flygplanet uppfyller kraven i punkt b till f nedan. 

 

b) Nettoflygbanan för sträcka med två motorer ur funktion skall medge att flygplanet under 

förväntade meteorologiska förhållanden fortsätter flygningen från den punkt där två motorer 

antas sluta fungera samtidigt till en flygplats vid vilken det är möjligt att landa till fullt stopp 

med föreskrivna förfaranden för landning med två motorer ur funktion. Nettoflygbanan skall 

vertikalt gå fri med minst 2 000 ft från all terräng och alla hinder längs sträckan inom ett 

avstånd av 9,3 km (5 nm) på ömse sidor av den avsedda flygvägen. På flyghöjder och under 

meteorologiska förhållanden som kräver att system för skydd mot is används skall hänsyn tas 

till hur dessa system påverkar nettoflygbanan. Om navigeringsnoggrannheten inte uppfyller 

95 % täckningsgrad, skall operatören öka den sidomarginal som anges ovan till 18,5 km 

(10 nm). 
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c) De två motorerna skall antas sluta att fungera vid den mest kritiska punkten av den del av 

sträckan där flygplanet befinner sig mer än 90 minuters flygning i marschfart för bästa 

räckvidd med alla motorerna gående och vid normal temperatur och vindstilla från en 

flygplats vid vilken de vid förväntad landningsmassa tillämpliga prestandakraven uppfylls. 

 

d) Nettoflygbanan skall ha en positiv gradient på 1 500 ft över den flygplats där landning antas 

ske efter det att två motorer slutat fungera. 

 

e) Om ett säkert dumpningsförfarande används, är dumpning av bränsle tillåten i den omfattning 

detta kan ske för att flygplatsen skall kunna nås med föreskrivna bränslereserver. 

 

f) Flygplanets förväntade massa vid den punkt där de två motorerna antas sluta att fungera får 

inte vara mindre än den massa som innefattar tillräcklig mängd bränsle dels för att fortsätta till 

en flygplats där landning kan antas ske, dels för att anlända dit på en höjd av minst 1 500 ft 

över landningsområdet och därefter flyga i planflykt under 15 minuter. 

 

OPS 1.510 

Landning − Destinations- och alternativflygplatser 

 

a) En operatör skall se till att flygplanets landningsmassa, bestämd i enlighet med OPS 1.475 a, 

inte överstiger den maximala landningsmassa som är specificerad för den höjd och omgivande 

lufttemperatur som förväntas vid destinationsflygplatsen och alternativflygplatsen vid den 

beräknade tiden för landning. 
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b) För instrumentinflygningar med en gradient för avbruten inflygning som överstiger 2,5 % 

skall operatören verifiera att flygplanets förväntade landningsmassa tillåter en stiggradient vid 

avbruten inflygning som är lika med eller överstiger den tillämpliga gradienten för avbruten 

inflygning med konfiguration och fart för avbruten inflygning med en motor ur funktion 

(se gällande bestämmelser för certifiering av stora flygplan). Användning av en alternativ 

metod skall vara godkänd av myndigheten. 

 

c) För instrumentinflygningar med beslutshöjder under 200 ft skall operatören verifiera att 

flygplanets förväntade landningsmassa tillåter en stiggradient för avbruten inflygning, med 

den kritiska motorn ur funktion och med farten och konfigurationen för pådrag, som är 

minst 2,5 % eller lika med den publicerade gradienten, varvid den största av de två 

gradienterna skall gälla (se CS AWO 243). Användning av en alternativ metod skall vara 

godkänd av myndigheten. 

 

OPS 1.515 

Landning − torra banor 

 

a) En operatör skall se till att flygplanets landningsmassa vid den beräknade landningstiden på 

destinationsflygplatsen eller en alternativflygplats, bestämd i enlighet med OPS 1.475 a, 

tillåter landning till fullt stopp från en höjd av 50 ft över tröskeln enligt följande: 

 

1. För flygplan med jetmotorer: inom 60 % av tillgänglig landningssträcka. 

 

2. För flygplan med turbopropmotorer: inom 70 % av tillgänglig landningssträcka. 
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3. För förfaranden för brant inflygning får myndigheten i tillämpliga fall godkänna 

användning av underlag för landningssträcka beräknat i enlighet med punkterna a.1 och 

a.2 ovan och grundat på en passagehöjd över tröskeln som underskrider 50 ft men inte 

35 ft. (Se tillägg 1 till OPS 1.515 a.3.). 

 

4. Vid uppfyllandet av kraven i punkt a.1 och a.2 ovan får myndigheten i undantagsfall, 

när den bedömer att behov föreligger (se tillägg 1), godkänna kortlandning i enlighet 

med tillägg 1 och 2 och andra tilläggsvillkor som myndigheten bedömer nödvändiga för 

att säkerställa en godtagbar säkerhetsnivå i varje enskilt fall. 

 

b) Vid uppfyllandet av kraven i punkt a ovan skall operatören beakta följande: 

 

1. Höjden vid flygplatsen. 

 

2. Högst 50 % av motvindskomposanten eller minst 150 % av medvindskomposanten. 

 

3. Banlutningen i landningsriktningen, om den överstiger +/-2 %. 
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c) Vid uppfyllandet av kraven i punkt a ovan skall det förutsättas att 

 

1. flygplanet kommer att landa på den mest gynnsamma banan vid vindstilla, och att 

 

2. flygplanet kommer att landa på den bana som det mest troligt anvisas med beaktande av 

sannolik vindhastighet och vindriktning, flygplanets manövreringsegenskaper på 

marken samt andra förhållanden, till exempel landningshjälpmedel och 

terrängförhållanden. 

 

d) Om en operatör inte kan uppfylla kraven i punkt c.1 ovan för en destinationsflygplats med 

endast en bana och där landning är beroende av en specificerad vindkomposant, får ett 

flygplan avgå om två alternativflygplatser är angivna som medger att kraven i punkterna a, b 

och c kan uppfyllas fullt ut. Innan inflygningen för landning inleds vid destinationsflygplatsen 

skall befälhavaren övertyga sig om att landningen kan utföras helt i enlighet med OPS 1.510 

och punkterna a och b ovan. 

 

e) Om operatören inte kan uppfylla kraven i punkt c.2 ovan för destinationsflygplatsen, får ett 

flygplan avgå om en alternativflygplats är angiven som medger att kraven i punkt a, b och c 

ovan kan uppfyllas fullt ut. 

 

OPS 1.520 

Landning − våta och kontaminerade banor 

 

a) En operatör skall när tillämpliga väderrapporter och prognoser eller en kombination av dessa 

visar att banan kan vara våt vid den beräknade ankomsttiden se till att den tillgängliga 

landningssträckan uppgår till minst 115 % av den erforderliga landningssträckan enligt 

OPS 1.515. 
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b) En operatör skall när tillämpliga väderrapporter och prognoser eller en kombination av dessa 

därav visar att banan kan vara kontaminerad vid den beräknade ankomsttiden, se till att den 

tillgängliga landningssträckan uppgår till minst den landningssträcka som bestämts enligt 

punkt a ovan, eller minst 115 % av den landningssträcka som bestämts i enlighet med godkänt 

underlag för landningssträcka på kontaminerad bana, eller i enlighet med likvärdigt underlag 

godtaget av myndigheten, varvid den längsta sträckan skall gälla. 

 

c) En landningssträcka på en våt bana som är kortare än vad som krävs enligt punkt a ovan, men 

inte är kortare än vad som krävs enligt OPS 1.515 a, får användas om flyghandboken 

innehåller särskild tilläggsinformation om landningssträckor på våta banor. 

 

d) En landningssträcka på en särskilt preparerad kontaminerad bana som är kortare än vad som 

krävs i punkt b ovan, men inte är kortare än vad som krävs enligt OPS 1.515 a, får användas 

om flyghandboken innehåller särskild tilläggsinformation om landningssträckor på 

kontaminerade banor. 

 

e) Vid uppfyllande av kraven i punkterna b, c och d ovan skall kriterierna enligt OPS 1.515 

tillämpas, med undantag för att punkterna OPS 1.515 a.1−2 inte skall tillämpas på punkt b 

ovan. 
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Tillägg 1 till OPS 1.495 c.3 

Godkännande av ökade bankningsvinklar 

 

a) Vid användning av ökade bankningsvinklar som kräver särskilt godkännande, skall följande 

kriterier vara uppfyllda: 

 

1. Flyghandboken skall innehålla godkänt underlag för den erforderliga ökningen av 

flygfarten och underlag som medger konstruktion av flygbanan med beaktande av de 

ökade bankningsvinklarna och farterna. 

 

2. Visuell vägledning skall finnas tillgänglig för noggrann navigering. 

 

3. Väderminima och vindbegränsningar skall vara angivna för varje bana och vara 

godkända av myndigheten. 

 

4. Utbildning skall genomföras i enlighet med OPS 1.975. 

 

Tillägg 1 till OPS 1.515 a.3 

Förfaranden för brant inflygning 

 

a) Myndigheten får godkänna förfaranden för brant inflygning med glidbanevinklar större än 

eller lika med 4,5° och passagehöjder över tröskeln lägre än 50 ft men inte lägre än 35 ft, 

under förutsättning att följande kriterier är uppfyllda: 

 

1. Flyghandboken skall ange godkänd maximal glidbanevinkel, andra eventuella 

begränsningar, normala och onormala förfaranden eller förfaranden för nödsituationer 

för den branta inflygningen samt ändringar av uppgifterna om banlängd när kriterier för 

brant inflygning används. 
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2. Ett lämpligt system för glidbanereferens, som minst innehåller ett system för visuell 

glidbaneindikering, skall finnas tillgängligt vid varje flygplats där förfaranden för brant 

inflygning genomförs. 

 

3. Väderminima skall vara angivna och godkända för varje bana som avses användas vid 

brant inflygning. Hänsyn skall tas till följande: 

 

i) Hindersituation. 

 

ii) Typ av glidbanereferens och banvägledning, till exempel visuella hjälpmedel, 

MLS, 3D-NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB. 

 

iii) Minsta erforderliga visuella referens på beslutshöjden och MDA. 

 

iv) Tillgänglig flygburen utrustning. 

 

v) Pilotens kvalifikationer och särskilda flygplatskännedom. 

 

vi) Begränsningar och förfaranden enligt flyghandboken. 

 

vii) Kriterier för avbruten inflygning. 
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Tillägg 1 till OPS 1.515 a.4 

Kortlandningar 

 

a) Vid tillämpningen av OPS 1.515 a.4 gäller att den distans som används för beräkning av 

tillåten landningsmassa får innefatta den användbara längden av det deklarerade 

säkerhetsområdet plus den deklarerade tillgängliga landningssträckan. Myndigheten får 

godkänna sådan verksamhet i enlighet med följande kriterier: 

 

1. Behovet av kortlandningar måste styrkas. Det måste finnas ett otvetydigt allmänintresse 

och operativt behov av kortlandningar, antingen beroende på flygplatsens avlägsna läge 

eller på grund av fysiska begränsningar för förlängning av banan. 

 

2. Flygplanskriterier och operativa kriterier. 

 

i) Kortlandningar får endast att godkännas för flygplan där det vertikala avståndet 

mellan den bana pilotens ögon och den bana den understa delen av hjulen 

beskriver inte överstiger 3 m, när flygplanet befinner sig i normal glidbana. 

 

ii) När operativa minima för en flygplats fastställs får sikten/bansynvidden inte 

underskrida 1,5 km. Vindbegränsningar skall dessutom anges i drifthandboken. 

 

iii) Kraven på pilotens lägsta erfarenhetsnivå, utbildning och särskilda 

flygplatskännedom för sådan verksamhet skall anges i drifthandboken. 
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3. Det förutsätts att passagehöjden över början av det deklarerade säkerhetsområdets 

användbara längd är 50 ft. 

 

4. Tilläggskriterier. Myndigheten får föreskriva ytterligare villkor som bedöms 

nödvändiga för säker verksamhet med beaktande av flygplanstypens egenskaper, 

inflygningsområdets orografiska egenskaper, tillgängliga inflygningshjälpmedel och 

överväganden i fråga om avbruten inflygning/avbruten landning. Dessa ytterligare 

villkor kan till exempel utgöras av krav på visuell glidbaneindikering av 

VASI/PAPI-typ. 

 

Tillägg 2 till OPS 1.515 a.4 

Flygplatskriterier för kortlandningar 

 

a) Användningen av säkerhetsområdet skall vara godkänd av flygplatsmyndigheten. 

 

b) Den användbara längden av det deklarerade säkerhetsområdet får, inom ramen för 

bestämmelserna i 1.515 a.4 och detta tillägg, inte överskrida 90 meter. 

 

c) Det deklarerade säkerhetsområdets bredd får inte vara mindre än två gånger banbredden eller 

två gånger spännvidden, varvid det största värdet skall gälla, och bredden skall vara centrerad 

kring banans förlängda centrumlinje. 
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d) Det deklarerade säkerhetsområdet skall vara fritt från hinder eller fördjupningar som skulle 

kunna utsätta ett flygplan som minuslandar för fara och inget rörligt föremål får tillåtas 

befinna sig på det deklarerade säkerhetsområdet när banan används för kortlandningar. 

 

e) Det deklarerade säkerhetsområdet får inte ha en positiv lutning på mer än 5 %, eller en 

negativ lutning på mer än 2 %, i landningsriktningen. 

 

f) För denna verksamhet behöver bärighetskraven i OPS 1.480 a.5 inte tillämpas på det 

deklarerade säkerhetsområdet. 

 

KAPITEL H 

PRESTANDAKLASS B 

 

OPS 1.525 

Allmänt 

 

a) En operatör får inte bruka ett enmotorigt flygplan 

 

1. under mörker, eller 

 

2. under instrumentväderförhållanden med undantag för flygning enligt speciella 

VFR-regler. 

 

Anm.: Begränsningar för verksamhet med enmotoriga flygplan ingår i OPS 1.240 a.6. 
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b) Operatören skall behandla tvåmotoriga flygplan som inte uppfyller stigkraven i tillägg 1 till 

OPS 1.525 b som enmotoriga flygplan. 

 

OPS 1.530 

Start 

 

a) En operatör skall se till att startmassan inte överskrider den maximala startmassa som anges i 

flyghandboken för tryckhöjd och omgivande lufttemperatur vid startflygplatsen. 

 

b) Operatören skall se till att den nominella startsträcka som anges i flyghandboken 

 

1. multiplicerad med faktorn 1,25 inte överstiger den tillgängliga startrullsträckan, eller 

 

2. när utrullningsområde och/eller hinderfritt stigområde finns tillgängligt 

 

i) inte överstiger tillgänglig startrullsträcka, 

 

ii) multiplicerad med faktorn 1,15 inte överstiger tillgänglig startsträcka, eller 

 

iii) multiplicerad med faktorn 1,3 inte överstiger tillgänglig start-stoppsträcka. 
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c) Vid uppfyllandet av kraven i punkt b ovan skall operatören beakta följande: 

 

1. Flygplanets massa då rullningen för start inleds. 

 

2. Tryckhöjd vid flygplatsen. 

 

3. Omgivande lufttemperatur vid flygplatsen. 

 

4. Banbeskaffenhet och typ av banbeläggning. 

 

5. Banlutning i startriktningen. 

 

6. Högst 50 % av den rapporterade motvindskomposanten eller minst 150 % av den 

rapporterade medvindskomposanten. 
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OPS 1.535 

Hinderfrihet vid start − flermotoriga flygplan 

 

a) En operatör skall säkerställa att startstigbanan för flygplan med två eller flera motorer 

bestämd i enlighet med denna punkt går fri från alla hinder med en vertikal marginal 

på minst 50 ft eller med en horisontell marginal på minst 90 m plus 0,125 x D där D är den 

horisontella sträcka flygplanet har tillryggalagt från slutet av den tillgängliga startsträckan, 

eller från slutet av startsträckan om en sväng är planerad före slutet av den tillgängliga 

startsträckan, med undantag för vad som anges i punkterna b och c nedan. För flygplan med 

en spännvidd mindre än 60 m får en horisontell hinderfrihet som uppgår till halva flygplanets 

spännvidd plus 60 m plus 0,125 x D användas. Vid uppfyllandet av kraven i detta stycke skall 

det förutsättas att, 

 

1. stigbanan börjar på en höjd av 50 ft över markytan vid slutet av den startsträcka som 

föreskrivs i OPS 1.530 b och slutar på en höjd av 1 500 ft över markytan, 

 

2. flygplanet inte bankas innan flygplanet har nått en höjd av 50 ft över markytan och att 

bankningsvinkeln därefter inte överstiger 15°, 

 

3. motorbortfall på den kritiska motorn inträffar i den punkt på stigbanan med alla 

motorerna gående där den visuella referensen för att undgå hinder förväntas gå förlorad, 
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4. stigbanans gradient från 50 ft till den höjd där motorbortfall antas inträffa är lika stor 

som medelgradienten för stigning med alla motorer gående och övergång till 

planflyktskonfigurationen multiplicerad med faktorn 0,77, och 

 

5. stigbanans gradient från den höjd som nås enligt punkt 4 ovan till slutet av stigbanan är 

lika stor som stiggradienten på sträcka med en motor ur funktion, angiven i 

flyghandboken. 

 

b) Vid uppfyllandet av kraven i punkt a ovan behöver operatören om den planerade flygbanan 

inte kräver färdlinjesändringar större än 15°, inte ta hänsyn till hinder utanför en marginal i 

sidled som är större än 

 

1. 300 m om flygningen utförs under förhållanden som medger navigation baserad på 

visuella referenser eller om det finns navigeringshjälpmedel som gör det möjligt för 

piloten att bibehålla den planerade flygbanan med samma noggrannhet (se tillägg 1 till 

OPS 1.535 b.1 och c.1), eller 

 

2. 600 m för flygningar under alla andra förhållanden. 
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c) Vid uppfyllandet av kraven i punkt a ovan behöver operatören om den planerade flygbanan 

kräver färdlinjesändringar större än 15°, inte ta hänsyn till hinder utanför en marginal i sidled 

som är större än 

 

1. 600 m för flygningar under förhållanden som medger navigation baserad på visuella 

referenser (se tillägg 1 till OPS 1.535 b.1 och c.1), 

 

2. 900 m för flygningar under alla andra förhållanden. 

 

d) Vid uppfyllandet av kraven i punkterna a, b och c ovan skall operatören beakta följande: 

 

1. Flygplanets massa då rullningen för start påbörjas. 

 

2. Tryckhöjd vid flygplatsen. 

 

3. Omgivande lufttemperatur vid flygplatsen. 

 

4. Högst 50 % av den rapporterade motvindskomposanten eller minst 150 % av den 

rapporterade medvindskomposanten. 
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OPS 1.540 

På sträcka − flermotoriga flygplan 

 

a) En operatör skall säkerställa att flygplanet under de meteorologiska förhållanden som 

förväntas för flygningen och vid bortfall av en motor med återstående motorer gående inom 

specificerade värden för maximal kontinuerlig effekt kan fortsätta flygningen på eller över de 

tillämpliga minimiflyghöjder för säker flygning som anges i drifthandboken till en punkt 

1000 ft över en flygplats vid vilken prestandakraven kan uppfyllas. 

 

b) Vid uppfyllandet av kraven i punkt a ovan gäller följande: 

 

1. Flygplanet får inte förutsättas flyga på en höjd som överstiger den höjd på vilken 

stighastigheten uppgår till 300 ft per minut med alla motorer gående inom specificerade 

värden för maximal kontinuerlig effekt. 

 

2. Den antagna sträckgradienten med en motor ur funktion skall vara verklig 

sjunk- respektive stiggradient, ökad respektive minskad med en gradient på 0,5 %. 
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OPS 1.542 

På sträcka − enmotoriga flygplan 

 

a) En operatör skall se till att flygplanet under de meteorologiska förhållanden som förväntas för 

flygningen och vid motorbortfall kan nå en plats där en säker nödlandning kan utföras. För 

landflygplan krävs en plats på land, om inte något annat har godkänts av myndigheten. 

 

b) Vid uppfyllandet av kraven i punkt a ovan gäller följande: 

 

1. Flygplanet får inte förutsättas flyga på en höjd som överstiger den höjd på vilken 

stighastigheten uppgår till 300 ft per minut med motorn gående inom specificerade 

värden för maximal kontinuerlig effekt. 

 

2. Den antagna sträckgradienten skall vara verklig sjunkgradient, ökad med en gradient 

på 0,5 %. 

 

OPS 1.545 

Landning − Destinations- och alternativflygplatser 

 

En operatör skall se till att flygplanets landningsmassa, bestämd i enlighet med OPS 1.475 a, inte 

överstiger den maximala landningsmassa som är specificerad för den höjd och omgivande 

lufttemperatur som förväntas vid destinationsflygplatsen och alternativflygplatsen vid den 

beräknade tiden för landning. 
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OPS 1.550 

Landning − torra banor 

 

a) En operatör skall se till att flygplanets landningsmassa vid den beräknade landningstiden, 

bestämd i enlighet med OPS 1.475 a, tillåter landning till fullt stopp från 50 ft höjd över 

tröskeln inom 70 % av den tillgängliga landningssträckan på destinationsflygplatsen och varje 

alternativflygplats. 

 

1. Myndigheten får godkänna användning av uppgifter om landningssträcka beräknad i 

enlighet med denna paragraf, som grundar sig på en passagehöjd över tröskeln mindre 

än 50 ft men minst 35 ft (se tillägg 1 till OPS 1.550 a). 

 

2. Myndigheten får godkänna kortlandningar i enlighet med kriterierna i tillägg 2 till 

OPS 1.550 a. 

 

b) Vid uppfyllandet av kraven i punkt a ovan skall operatören beakta följande: 

 

1. Höjd vid flygplatsen. 

 

2. Högst 50 % av motvindskomposanten eller minst 150 % av medvindskomposanten. 
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3. Banbeskaffenhet och typ av banbeläggning. 

 

4. Banlutning i landningsriktningen. 

 

c) För att ett flygplan ska få avgå i enlighet med punkt a ovan skall antas att 

 

1. flygplanet kommer att landa på den gynnsammaste banan vid vindstilla, och att 

 

2. flygplanet kommer att landa på den bana som det mest troligt anvisas med beaktande av 

sannolik vindhastighet och vindriktning, flygplanets manövreringsegenskaper på 

marken, och andra förhållanden, till exempel landningshjälpmedel och terräng. 

 

d) Om operatören inte kan uppfylla kraven i punkt c.2 ovan för destinationsflygplatsen, får ett 

flygplan avgå om en alternativflygplats anges som medger att kraven i punkterna a, b och c 

ovan kan uppfyllas fullt ut. 

 

OPS 1.555 

Landning − våta och kontaminerade banor 

 

a) En operatör skall när tillämpliga väderrapporter och prognoser eller en kombination av dessa 

visar att banan kan vara våt vid den beräknade ankomsttiden, se till att tillgänglig 

landningssträcka är minst lika lång som erforderlig landningssträcka, bestämd i enlighet med 

OPS 1.550, multiplicerad med faktorn 1,15. 
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b) Operatören skall, när tillämpliga väderrapporter och prognoser eller en kombination av dessa 

visar att banan kan vara kontaminerad vid den beräknade ankomsttiden se till att den 

landningssträcka som bestämts med användning av uppgifter för dessa förhållanden som är 

godtagbara för myndigheten inte överstiger tillgänglig landningssträcka. 

 

c) En landningssträcka på våt bana kortare än vad som krävs i punkt a ovan, men inte kortare än 

vad som krävs i OPS 1.550 a, får användas om flyghandboken innehåller särskild 

tilläggsinformation om landningssträckor på våta banor. 

 

Tillägg 1 till OPS 1.525 b 

Allmänt − stigning vid start och landning 

 

(Kraven i detta tillägg grundar sig på JAR-23.63 c1 och JAR–23.63 c 2, gällande från och med 

den 11 mars 1994) 

 

a) Stigning vid start 

 

1. Alla motorer gående. 

 

i) Den stabiliserade stiggradienten efter start skall vara minst 4 % med 

 

A. starteffekt på varje motor, 
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B. landningsstället utfällt, med undantag för att landningsstället får antas vara 

infällt om det kan fällas in på mindre än 7 sekunder, 

 

C. vingklaffarna i startläge(n), och 

 

D. en stighastighet som inte är mindre än den största av 1,1VMC och 1,2VS1. 

 

2. En motor ur funktion. 

 

i) Den stabiliserade stiggradienten på en höjd av 400 ft över startytan skall vara 

mätbart positiv med 

 

A. den kritiska motorn ur funktion och dess propeller i läge för minsta 

motstånd, 

 

B. starteffekt på återstående motor, 

 

C. landningsstället infällt, 

 

D. vingklaffarna i startläge(n), och 

 

E. en stighastighet lika med den som uppnås på en höjd av 50 ft. 
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ii) Den stabiliserade stiggradienten får inte vara mindre än 0,75 % på en höjd av 

1 500 ft över startytan med 

 

A. den kritiska motorn ur funktion och dess propeller i läge för minsta 

motstånd, 

 

B. högst maximal kontinuerlig effekt på återstående motor, 

 

C. landningsstället infällt, 

 

D. vingklaffarna infällda, och 

 

E. en stighastighet på minst 1,2VSl. 

 

b) Stigning vid landning 

 

1. Alla motorer gående. 

 

i) Den stabiliserade stiggradienten skall vara minst 2,5 % med 

 

A. högst den effekt eller dragkraft som är tillgänglig 8 sekunder efter det att 

motorreglagen börjas manövreras från lägsta flygtomgångsläge, 
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B. landningsstället utfällt, 

 

C. vingklaffarna i landningsläget, och 

 

D. en stighastighet lika med VREF. 

 

2. En motor ur funktion. 

 

i) Den stabiliserade stiggradienten får inte vara mindre än 0,75 % på en höjd av 

1 500 ft över landningsytan med 

 

A. den kritiska motorn ur funktion och dess propeller i läge för minsta 

motstånd, 

 

B. högst maximal kontinuerlig effekt på återstående motor, 

 

C. landningsstället infällt, 

 

D. vingklaffarna infällda, och 

 

E. en stighastighet på minst 1,2VSl. 
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Tillägg 1 till OPS 1.535 b.1 och c.1 

Startstigbana − navigation baserad på visuella referenser 

 

För att tillåta navigation baserad på visuella referenser skall en operatör se till att de vid tiden för 

verksamheten rådande väderförhållandena, inklusive molntäckeshöjd och sikt, är sådana att hinder 

och/eller markreferenser är synliga och kan identifieras. Drifthandboken skall för berörda 

flygplatserna ange de sämsta väderförhållanden vid vilka flygbesättningen kontinuerligt kan 

bestämma och bibehålla korrekt flygbana i förhållande till markreferenserna för att ha en säker 

marginal till hinder och terräng enligt följande: 

 

a) Förfarandet skall vara klart definierat med avseende på markreferenser så att den färdväg som 

skall flygas kan analyseras med avseende på hinderfrihetskraven. 

 

b) Förfarandet skall ligga inom ramen för flygplanets kapacitet med avseende på fart framåt, 

bankningsvinkel och vindpåverkan. 

 

c) En skriftlig och/eller illustrerad beskrivning av förfarandet skall tillhandahållas besättningen. 

 

d) Begränsande miljöförhållanden (till exempelvind, moln, sikt, dager/mörker, omgivande ljus, 

hinderljus) skall anges. 
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Tillägg 1 till OPS 1.550 a 

Förfaranden för brant inflygning 

 

a) Myndigheten får godkänna förfaranden för brant inflygning med glidbanevinklar på 4,5° eller 

mer och passagehöjder över tröskeln lägre än 50 ft, dock lägst 35 ft, under förutsättning att 

följande kriterier uppfylls: 

 

1. Flyghandboken skall ange godkänd maximal glidbanevinkel, varje annan begränsning, 

normala och onormala förfaranden eller förfaranden i nödsituationer för den branta 

inflygningen samt ändringar av uppgifterna om banlängd när kriterierna för brant 

inflygning tillämpas. 

 

2. Ett lämpligt system för glidbanereferens som minst innehåller ett system för visuell 

glidbaneindikering skall finnas tillgängligt vid varje flygplats där förfaranden för brant 

inflygning kommer att genomföras. 

 

3. Väderminima skall vara angivna och godkända för varje bana som avses användas för 

brant inflygning. Hänsyn skall tas till följande: 

 

i) Hindersituation. 

 

ii) Typ av glidbanereferens och banvägledning, till exempel visuella hjälpmedel, 

MLS, 3D-NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB. 

 

iii) Minsta erforderliga visuella referens som krävs på beslutshöjden och MDA. 
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iv) Tillgänglig flygburen utrustning. 

 

v) Piloten kvalifikationer och särskilda flygplatskännedom. 

 

vi) Begränsningar och förfaranden enligt i flyghandboken. 

 

vii) Kriterier för avbruten inflygning. 

 

Tillägg 2 till OPS 1.550 a 

Kortlandningar 

 

a) Vid tillämpningen av OPS 1.550 a.2 gäller att den distans som används för beräkning av 

tillåten landningsmassa får innefatta det deklarerade säkerhetsområdets användbara längd plus 

deklarerad tillgänglig landningssträcka. Myndigheten får godkänna sådan verksamhet i 

enlighet med följande kriterier: 

 

1. Användningen av det deklarerade säkerhetsområdet skall vara godkänd av 

flygplatsmyndigheten. 

 

2. Det deklarerade säkerhetsområdet skall vara fritt från hinder eller fördjupningar som 

kan utsätta ett flygplan som minuslandar för fara och inget rörligt föremål får tillåtas 

befinna sig på det deklarerade säkerhetsområdet när banan används för kortlandningar. 
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3. Det deklarerade säkerhetsområdet får inte ha en positiv lutning på mer än 5 % eller en 

negativ lutning på mer än 2 % i landningsriktningen. 

 

4. Det deklarerade säkerhetsområdets användbara längd får, inom ramen för 

bestämmelserna i detta tillägg, inte överskrida 90 meter. 

 

5. Det deklarerade säkerhetsområdets bredd skall vara minst två gånger banbredden och 

området skall vara centrerat kring banans förlängda centrumlinje. 

 

6. Det förutsätts att passagehöjden över början av det deklarerade säkerhetsområdets 

användbara längd är minst 50 ft. 

 

7. För denna verksamhet behöver bärighetskraven i OPS 1.480 a.5 inte tillämpas på det 

deklarerade säkerhetsområdet. 

 

8. Väderminima skall vara specificerade och godkända för varje bana som används och får 

inte vara lägre än de högsta av värdena för VFR-minima och minima för 

icke-precisionsinflygning. 

 

9. Kraven på piloten skall specificeras (se OPS 1.975 a). 

 

10. Myndigheten får föreskriva ytterligare villkor som bedöms nödvändiga för säker 

verksamhet med beaktande av flygplanstypens egenskaper, inflygningshjälpmedel och 

överväganden vad gäller avbruten inflygning/avbruten landning. 
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KAPITEL I 

Prestandaklass C 

 

OPS 1.560 

Allmänt 

 

För att överensstämmelse med kraven i detta kapitel skall kunna fastställas, skall en operatör om det 

godkända prestandaunderlaget i flyghandboken är otillräckligt se till att det godkända 

prestandaunderlaget i flyghandboken i erforderlig omfattning kompletteras med annat underlag som 

är godtagbart för myndigheten. 

 

OPS 1.565 

Start 

 

a) En operatör skall se till att startmassan inte överskrider den maximala startmassa som anges i 

flyghandboken för tryckhöjd och omgivande lufttemperatur vid startflygplatsen. 

 

b) En operatör skall för flygplan vars flyghandbok innehåller uppgifter om banlängd för start 

utan att inverkan av motorbortfall anges se till att den sträcka från inledandet av rullning för 

start som flygplanet kräver för att med alla motorer gående inom specificerade värden för 

maximal starteffekt nå en höjd av 50 ft över markytan, när den multipliceras med en faktor av 

 

1. 1,33 för flygplan med två motorer, 
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2. 1,25 för flygplan med tre motorer, eller 

 

3. 1,18 för flygplan med fyra motorer, 

 

inte överstiger tillgänglig startrullsträcka vid startflygplatsen. 

 

c) En operatör skall för flygplan vars flyghandbok innehåller uppgifter om banlängd för start vid 

motorbortfall se till att följande krav uppfylls i enlighet med specifikationerna i 

flyghandboken: 

 

1. Start-stoppsträckan får inte överstiga tillgänglig start-stoppsträcka. 

 

2. Startsträckan får inte överstiga tillgänglig startsträcka, med en längd av det hinderfria 

stigområdet som inte överstiger hälften av tillgänglig startrullsträcka. 

 

3. Startrullsträckan får inte överstiga tillgänglig startrullsträcka. 

 

4. Vid uppfyllandet av kraven i detta stycke skall samma värde på V1 användas för 

avbruten och fullföljd start. 

 

5. På en våt eller kontaminerad bana får startmassan inte överstiga tillåten startmassa på 

torr bana under samma förhållanden. 



 
13376/1/05 REV 1  BS/sl,cs,mn,co 203 
BILAGA DG C III   SV 

d) För att uppfylla kraven i punkterna b och c ovan skall operatören beakta följande: 

 

1. Tryckhöjd vid flygplatsen. 

 

2. Omgivande lufttemperatur vid flygplatsen. 

 

3. Banbeskaffenhet och typ av banbeläggning. 

 

4. Banlutning i startriktningen. 

 

5. Högst 50 % av den rapporterade motvindskomposanten eller minst 150 % av den 

rapporterade medvindskomposanten. 

 

6. Eventuell förlust av banlängd till följd av upplinjering av flygplanet före start. 

 

OPS 1.570 

Hinderfrihet vid start 

 

a) En operatör skall se till att startstigbanan med en motor ur funktion går fri från alla hinder 

med en vertikal marginal på minst 50 ft plus 0,01 x D, eller en horisontell marginal av 

minst 90 m plus 0,125 x D, där D är den horisontella sträcka flygplanet har tillryggalagt från 

slutet av den tillgängliga startsträckan. För flygplan med en spännvidd mindre än 60 m får en 

horisontell hinderfrihet som uppgår till halva flygplanets spännvidd plus 60 m plus 0,125 x D 

användas. 
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b) Startstigbanan skall börja på en höjd 50 ft över markytan vid slutet av den startsträcka som 

krävs i OPS 1.565 b respektive OPS 1.565 c och sluta på en höjd av 1 500 ft över markytan. 

 

c) Vid uppfyllandet av kraven i punkt a skall operatören beakta följande: 

 

1. Flygplanets massa då rullningen för start inleds. 

 

2. Tryckhöjd vid flygplatsen. 

 

3. Omgivande lufttemperatur vid flygplatsen. 

 

4. Högst 50 % av den rapporterade motvindskomposanten eller minst 150 % av den 

rapporterade medvindskomposanten. 

 

d) Vid uppfyllandet av kraven i punkt a ovan tillåts inga färdlinjeändringar fram till den punkt 

där stigbanan har nått en höjd av 50 ft över markytan. Därefter förutsätts att flygplanet inte 

bankas mer än 15° upp till en höjd av 400 ft. På höjder över 400 ft får större bankningsvinklar 

än 15o, dock högst 25°, planeras. Adekvat hänsyn skall tas till bankningsvinkelns inverkan på 

flygfarter och flygbana, inklusive de distansökningar som blir följden av ökade flygfarter. 
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e) Vid uppfyllandet av kraven i punkt a ovan behöver operatören, om den planerade flygbanan 

inte kräver färdlinjeändringar på mer än 15°, inte ta hänsyn till hinder på ett avstånd i sidled 

större än 

 

1. 300 m om piloten kan bibehålla föreskriven navigeringsnoggrannhet genom det område 

inom vilket hänsyn skall tas till hinder, eller 

 

2. 600 m för flygningar under alla andra förhållanden. 

 

f) Vid uppfyllandet av kraven i punkt a ovan behöver operatören, om den planerade flygbanan 

kräver färdlinjeändringar på mer än 15°, inte ta hänsyn till de hinder på ett avstånd i sidled 

större än 

 

1. 600 m om piloten kan bibehålla föreskriven navigeringsnoggrannhet genom det område 

inom vilket hänsyn skall tas till hinder, eller 

 

2. 900 m för flygningar under alla andra förhållanden. 

 

g) Operatören skall fastställa förfaranden för oförutsedda händelser för att uppfylla kraven i 

OPS 1.570 och få till stånd en säker färdväg där hinder undviks, samt för att göra det möjligt 

för flygplanen att antingen uppfylla sträckkraven enligt OPS 1.580 eller att landa på 

startflygplatsen eller på en alternativ startflygplats. 
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OPS 1.575 

På sträcka − alla motorer gående 

 

a) En operatör skall se till att flygplanet under de meteorologiska förhållanden som förväntas för 

flygningen och vid varje punkt längs sträckan eller varje planerad avvikelse därifrån kan 

behålla en stighastighet av minst 300 ft/minut med alla motorer gående inom specificerade 

värden för maximal kontinuerlig effekt på 

 

1. minimiflyghöjderna enligt, eller beräknade med hjälp av, information i drifthandboken 

för flygplanet för säker flygning på varje delsträcka som skall flygas eller vid varje 

planerad avvikelse därifrån, och 

 

2. erforderliga minimiflyghöjder för att villkoren enligt OPS 1.580 respektive OPS 1.585 

skall uppfyllas. 

 

OPS 1.580 

På sträcka − en motor ur funktion 

 

a) En operatör skall se till att flygplanet, om en motor slutar fungera vid någon punkt på 

sträckan, eller under en planerad avvikelse därifrån, under de meteorologiska förhållanden 

som förväntas för flygningen och med återstående motor(er) gående inom specificerade 

värden för maximal kontinuerlig effekt kan fortsätta flygningen från marschhöjden till en 

flygplats där en landning kan utföras i enlighet med OPS 1.595 respektive OPS 1.600, fritt 

från hinder inom 9,33 km (5 nm) på ömse sidor om den avsedda färdvägen och med en 

vertikal marginal av minst 

 

1. 1 000 ft om stighastigheten är noll eller större, eller 



 
13376/1/05 REV 1  BS/sl,cs,mn,co 207 
BILAGA DG C III   SV 

2. 2 000 ft om stighastigheten är mindre än noll. 

 

b) Flygbanan skall ha en positiv gradient på en höjd av 450 m (1 500 ft) över den flygplats där 

landningen antas ske efter bortfall av en motor. 

 

c) Vid tillämpning av detta stycke skall flygplanets tillgängliga stighastighet antas vara 150 ft 

per minut lägre än den specificerade verkliga stighastigheten. 

 

d) För att uppfylla kraven i detta stycke, skall en operatör öka marginalerna i sidled enligt 

punkt a ovan till 18,5 km (10 nm) om navigeringsnoggrannheten inte uppfyller 95 % 

täckningsgrad. 

 

e) Om ett säkert dumpningsförfarande används är dumpning av bränsle tillåten i en omfattning 

som medger att flygplatsen kan nås med föreskrivna bränslereserver. 

 

OPS 1.585 

På sträcka − flygplan med tre eller fler motorer, två motorer ur funktion 

 

a) En operatör skall se till att ett flygplan med tre eller fler motorer inte vid någon punkt längs 

den planerade färdvägen befinner sig mer än 90 minuters flygning, vid normal temperatur och 

vindstilla och med marschfart för bästa räckvidd och med alla motorer gående, från en 

flygplats vid vilken de tillämpliga prestandakraven vid förväntad landningsmassa uppfylls, 

såvida inte flygplanet uppfyller kraven i punkterna b−e nedan. 
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b) Den flygbana som anges för med två motorer ur funktion skall medge att flygplanet under 

förväntade meteorologiska förhållanden kan fortsätta flygningen fritt från alla hinder inom 

9,3 km (5 nm) på ömse sidor om den planerade färdvägen med en vertikal marginal av 

minst 2 000 ft till en flygplats vid vilken tillämpliga prestandakrav uppfylls vid förväntad 

landningsmassa. 

 

c) De två motorerna skall antas sluta att fungera vid den mest kritiska punkten av den del av 

sträckan där flygplanet befinner sig mer än 90 minuters flygning, vid normal temperatur och 

vindstilla och med marschfart för bästa räckvidd och med alla motorer gående, från en 

flygplats vid vilken de tillämpliga prestandakraven vid förväntad landningsmassa uppfylls. 

 

d) Flygplanets förväntade massa vid den punkt där de två motorerna antas sluta fungera får inte 

underskrida den massa som innefattar tillräcklig mängd bränsle för att fortsätta flygningen till 

en flygplats där landning kan antas ske och anlända dit på minst 450 m (1 500 ft) över 

landningsområdet och därefter flyga i planflykt i 15 minuter. 

 

e) Vid tillämpning av detta stycke skall flygplanets tillgängliga stighastighet antas vara 150 ft 

per minut mindre än den specificerade stighastigheten. 

 

f) För att uppfylla kraven i detta stycke, skall en operatör öka sidomarginalerna i punkt a ovan 

till 18,5 km (10 nm) om navigeringsnoggrannheten inte uppfyller 95 % täckningsgrad. 

 

g) Om ett säkert dumpningsförfarande används är dumpning av bränsle tillåten i en omfattning 

som medger att flygplatsen kan nås med föreskrivna bränslereserver. 
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OPS 1.590 

Landning − Destinations- och alternativflygplatser 

 

En operatör skall se till att flygplanets landningsmassa, bestämd i enlighet med OPS 1.475 a, inte 

överstiger den maximala landningsmassa som är specificerad i flyghandboken för den höjd och, om 

hänsyn till detta har tagits i flyghandboken, för den omgivande lufttemperatur som förväntas vid 

destinationsflygplatsen och varje alternativflygplats vid den beräknade tiden för landning. 

 

OPS 1.595 

Landning − torra banor 

 

a) En operatör skall se till att flygplanets landningsmassa bestämd i enlighet med OPS 1.475 a 

tillåter en landning till fullt stopp från 50 ft höjd över tröskeln inom 70 % av den tillgängliga 

landningssträckan på destinationsflygplatsen och varje alternativflygplats vid den beräknade 

landningstiden. 

 

b) Vid uppfyllandet av kraven i punkt a ovan skall operatören ta hänsyn till följande: 

 

1. Flygplatsens höjd. 

 

2. Högst 50 % av motvindskomposanten eller minst 150 % av medvindskomposanten. 

 

3. Typ av banyta. 
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4. Banlutning i landningsriktningen. 

 

c) För att ett flygplan skall få avgå i enlighet med punkt a ovan skall antas att 

 

1. flygplanet kommer att landa på den gynnsammaste banan vid vindstilla, och att 

 

2. flygplanet kommer att landa på den bana som det mest troligt anvisas med beaktande av 

sannolik vindhastighet och vindriktning, flygplanets manövreringsegenskaper på 

marken samt andra förhållanden, till exempel landningshjälpmedel och terräng. 

 

d) Om operatören inte kan uppfylla kraven i punkt c.2 ovan för destinationsflygplatsen, får ett 

flygplan avgå om en alternativflygplats är angiven som medger att kraven i punkterna a, b 

och c ovan kan uppfyllas fullt ut. 

 

OPS 1.600 

Landning − våta och kontaminerade banor 

 

a) En operatör skall när tillämpliga väderrapporter och prognoser eller en kombination av dessa 

visar att banan kan vara våt vid den beräknade ankomsttiden se till att den tillgängliga 

landningssträckan är minst lika lång som erforderlig landningssträcka bestämd i enlighet med 

OPS 1.595, multiplicerad med faktorn 1,15. 

 

b) Operatören skall när tillämpliga väderrapporter och prognoser eller en kombination av dessa 

visar att banan kan vara kontaminerad vid den beräknade ankomsttiden se till att 

landningssträckan, bestämd med ledning av uppgifter som är godtagbara för myndigheten för 

dessa förhållanden, inte överstiger den tillgängliga landningssträckan. 
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KAPITEL J 

MASSA OCH BALANS 

 

OPS 1.605 

Allmänt 

(Se tillägg 1 till OPS 1.605) 

 

a) En operatör skall se till att flygplanets lastning, massa och tyngdpunkt under varje 

verksamhetsfas uppfyller de begränsningar som anges i den godkända flyghandboken eller i 

drifthandboken om denna är mer restriktiv. 

 

b) En operatör skall fastställa varje flygplans massa och tyngdpunkt genom verklig vägning 

innan det för första gången tas i bruk och därefter med fyra års intervall om individuell 

flygplansmassa används och med nio års intervall om massa för flygplansflotta används. Den 

samlade inverkan på massa och balans på grund av modifieringar och reparationer skall 

beaktas och vederbörligen dokumenteras. Vidare skall omvägning av flygplanen ske, om 

modifieringarnas inverkan på massa och balans inte är väl känd. 

 

c) en operatör skall bestämma massan för all driftutrustning och alla besättningsmedlemmar som 

innefattas i flygplanets grundtommassa genom vägning, eller genom att använda 

standardvärden för massa. Inverkan av utrustningens och besättningsmedlemmarnas placering 

på flygplanets tyngdpunkt skall fastställas. 

 

d) Operatören skall fastställa nyttolastens massa, inklusive eventuell barlast, genom verklig 

vägning eller genom att bestämma nyttolastens massa i enlighet med de värden för 

standardmassa för passagerare och bagage som anges i OPS 1.620. 
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e) Operatören skall bestämma bränslelastens massa med ledning av den verkliga tätheten eller, 

om denna inte är känd, tätheten beräknad i enlighet med en metod som anges i 

drifthandboken. 

 

OPS 1.607 

Terminologi 

 

a) Grundtommassa: flygplanets totala massa med flygplanet färdigt för en specificerad 

verksamhet, exklusive allt bränsle som kan utnyttjas och all nyttolast. Denna massa inkluderar 

till exempel 

 

1. besättning och besättningsbagage, 

 

2. catering och flyttbar utrustning för passagerarservice, och 

 

3. dricksvatten och toalettkemikalier. 

 

b) Maximal massa utan bränsle: maximalt tillåten flygplansmassa utan bränsle som kan 

utnyttjas. Den bränslemassa som finns i särskilda tankar skall inkluderas i massan utan 

bränsle om den uttryckligen tas upp i begränsningarna i flyghandboken. 

 

c) Maximal strukturell landningsmassa: flygplanets maximalt tillåtna totala massa vid landning 

under normala förhållanden. 

 

d) Maximal strukturell startmassa: flygplanets maximalt tillåtna totala massa vid inledande av 

rullning för start. 
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e) Klassificering av passagerare. 

 

1. Vuxna män och kvinnor definieras som personer äldre än 12 år. 

 

2. Barn definieras som personer som har fyllt två men inte 12 år. 

 

3. Småbarn definieras som personer yngre än två år. 

 

f) Nyttolast: Totala massa för passagerare, bagage och gods, inklusive all icke-kommersiell last. 

 

OPS 1.610 

Lastning, massa och balans 

 

En operatör skall i drifthandboken ange de principer och metoder som gäller för lastning och det 

massa- och balanssystem som uppfyller kraven i OPS 1.605. Detta system skall omfatta avsedd 

verksamhet. 

 

OPS 1.615 

Massavärden för besättning 

 

a) En operatör skall använda något av följande massavärden för att bestämma grundtommassan: 

 

1. Verkliga värden för massa inklusive eventuellt besättningsbagage. 
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2. Standardvärden på 85 kg för flygbesättningsmedlemmar och 75 kg för 

kabinbesättningsmedlemmar, inklusive handbagage. 

 

3. Andra standardvärden för massa som är godtagbara för myndigheten. 

 

b) Operatören skall korrigera grundtommassan med hänsyn till eventuellt extra bagage. Läget av 

detta extra bagage skall beaktas när flygplanets tyngdpunkt fastställs. 

 

OPS 1.620 

Massavärden för passagerare och bagage 

 

a) En operatör skall beräkna passagerarnas och det incheckade bagagets massa, antingen med 

ledning av faktisk vägd massa för varje person och faktisk vägd massa för bagage, eller med 

ledning av de standardvärden för massa sam anges i tabell 1−3 nedan, utom när färre än 

tio passagerarsäten är tillgängliga. I sådana fall får passagerarmassan fastställas med ledning 

av en muntlig uppgift lämnad av varje passagerare eller för dennes räkning och genom att till 

detta värde lägga till en i förväg bestämd konstant för att ta hänsyn till handbagage och kläder. 

(Det förfarande som specificerar när faktiska värden, respektive standardvärden, för massa 

skall väljas, och det förfarande som skall följas när muntliga uppgifter används, skall anges i 

drifthandboken.) 

 

b) Om den faktiska massan fastställs genom vägning, skall operatören se till att passagerarnas 

personliga tillhörigheter och handbagage inkluderas. Denna vägning skall utföras omedelbart 

före påstigning och på en närbelägen plats. 
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c) Om passagerarnas massa fastställs genom att använda standardvärden för massa, skall 

standardvärdena i tabell 1 och 2 nedan användas. Värdena för standardmassa inkluderar 

handbagage och massan för varje småbarn under 2 år som medförs av en vuxen i ett 

passagerarsäte. Småbarn som upptar egna passagerarsäten skall likställas med barn vid 

tillämpningen av detta stycke. 

 

d) Massavärden för passagerare – 20 passagerarsäten eller fler 

 

1. För ett flygplan med totalt 20 eller fler tillgängliga passagerarsäten gäller 

standardvärden för massa för manliga och kvinnliga passagerare enligt tabell 1. Om det 

totala antalet tillgängliga passagerarsäten är 30 eller fler gäller alternativt massavärdena 

för "Alla vuxna" i tabell 1. 

 

2. Vid tillämpning av tabell 1 avser semestercharter en charterflygning som endast ingår 

som del av en paketresa. Massavärdena för semestercharter gäller under förutsättning att 

högst 5 % av passagerarsätena i flygplanet används för icke-kommersiell transport av 

vissa kategorier av passagerare. 

 

Tabell 1 

 

20 och fler 30 och fler Passagerarsäten 
Män Kvinnor Alla vuxna 

Alla flygningar utom semestercharter 88 kg 70 kg 84 kg 
Semestercharter 83 kg 69 kg 76 kg 
Barn 35 kg 35 kg 35 kg 
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e) Massavärden för passagerare − 19 passagerarsäten eller färre. 

 

1. För ett flygplan med totalt 19 eller färre tillgängliga passagerarsäten gäller 

standardvärden för massa enligt tabell 2. 

 

2. På flygningar där inget handbagage medförs i kabinen, eller där handbagage beaktas 

separat, får 6 kg dras av från ovanstående värden för manlig och kvinnlig massa. 

Artiklar som en överrock, ett paraply, en liten väska eller handväska, litteratur eller en 

liten kamera skall inte betraktas som handbagage vid tillämpningen av detta stycke. 

 

Tabell 2 

 

Passagerarsäten 1−5 6−9 10−19 
Män 104 kg 96 kg 92 kg 
Kvinnor 86 kg 78 kg 74 kg 
Barn 35 kg 35 kg 35 kg 

 

f) Massa för bagage 

 

1. För flygplanet med totalt 20 eller fler tillgängliga passagerarsäten gäller de 

standardvärden för massa som anges i tabell 3 för varje kolli incheckat bagage. För 

flygplan med 19 eller färre tillgängliga passagerarsäten skall det incheckade bagagets 

faktiska massa, bestämd genom vägning, användas. 
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2. I tabell 3 avses med 

 

i) inrikesflygning: en flygning med avgångs- och destinationsflygplats inom en och 

samma stats gränser, 

 

ii) flygningar inom Europaområdet: andra flygningar än inrikesflygningar, vilkas 

avgångs- och destinationsflygplatser ligger inom det område som anges i  

tillägg 1 till OPS 1.620 f, 

 

iii) interkontinental flygning: andra flygningar än flygningar inom Europaområdet, 

vilkas avgångs- och destinationsflygplatser ligger på olika kontinenter. 

 

Tabell 3 

20 eller fler säten 

 

Typ av flygning Standardmassa för 
bagage 

Inrikes 11 kg 
Inom Europaområdet 13 kg 
Interkontinental 15 kg 
Alla andra 13 kg 
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g) Om en operatör önskar använda andra värden för standardmassa än dem som anges i tabell 1 

till 3 ovan, skall operatören meddela myndigheten sina skäl för detta och i förväg få dess 

godkännande. Operatören skall också lämna in en detaljerad plan för vägningsundersökning 

för godkännande och tillämpa den statistiska analysmetod som anges i tillägg 1 till 

OPS 1.620 g. Efter det att myndigheten har kontrollerat och godkänt resultatet av 

vägningsundersökningen, får de reviderade standardvärdena för massa tillämpas endast för 

den operatören. De reviderade standardvärdena för massa får tillämpas endast under 

förhållanden som överensstämmer med dem som gällde då undersökningen genomfördes. Då 

de reviderade värdena för massa överstiger värdena i tabell 1−3 skall dessa högre värden 

tillämpas. 

 

h) Vid varje flygning som visar sig ha ett betydande antal passagerare vars massa, inklusive 

handbagage, kan antas överskrida standardvärdet för massa för passagerare, skall operatören 

bestämma den faktiska massan för dessa passagerare genom vägning eller genom lämplig 

ökning av massavärdet. 

 

i) Om standardvärden för massa används för incheckat bagage, och ett betydande antal 

passagerare checkar in bagage som kan antas överskrida standardvärden för massa för massan 

för bagage, skall operatören bestämma den faktiska massan för detta bagage genom vägning 

eller genom lämplig ökning av massavärdet. 

 

j) Operatören skall se till att befälhavaren underrättas när lastens massa har bestämts med en 

metod som inte är en standardmetod, och att metoden anges i dokumentationen av massa och 

balans. 
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OPS 1.625 

Dokumentation av massa och balans 

(Se tillägg 1 till OPS 1.625) 

 

a) En operatör skall före varje flygning upprätta en dokumentation av massa och balans som 

specificerar lasten och dess fördelning. Dokumentationen skall göra det möjligt för 

befälhavaren att fastställa att lasten och dess fördelning är sådan att flygplanets begränsningar 

avseende massa och balans inte överskrids. Den person som färdigställt dokumentationen för 

massa och balans skall vara namngiven på dokumentet. Den person som övervakar lastningen 

av flygplanet skall med sin namnteckning bekräfta att lasten och dess fördelning 

överensstämmer med dokumentationen av massa och balans. Detta dokument skall vara 

godtagbart för befälhavaren, vilket skall anges genom kontrasignering eller motsvarande. 

(Se även OPS 1.1055 a.12) 

 

b) Operatören skall fastställa förfaranden för sena förändringar av lasten. 

 

c) Operatören får, med myndighetens godkännande, använda ett alternativ till de förfaranden 

som krävs i paragraferna a och b ovan. 
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Tillägg 1 till OPS 1.605 

Massa och balans − Allmänt 

(Se OPS 1.605) 

 

a) Fastställande av ett flygplans grundtommassa 

 

1. Vägning av ett flygplan 

 

i) Nya flygplan är normalt vägda vid fabriken och kan tas i drift utan omvägning om 

underlaget för massa och balans har justerats med hänsyn till ändringar eller 

modifieringar av flygplanet. Flygplan som förs över från en operatör med ett 

godkänt program för kontroll av massa till en annan operatör med ett godkänt 

program behöver inte vägas innan de brukas av den mottagande operatören, 

såvida inte mer än fyra år har förflutit efter den senaste vägningen. 

 

ii) Varje flygplans individuella massa och tyngdpunktsläge skall periodiskt 

kontrolleras och fastställas på nytt. Längsta intervall mellan två vägningar skall 

fastställas av operatören och skall uppfylla kraven i OPS 1.605 b. Dessutom gäller 

att varje flygplans massa och tyngdpunkt skall fastställas på nytt antingen genom 

 

A. vägning, eller 

 

B. beräkning, om operatören kan visa upp underlag som styrker 

tillförlitligheten av den beräkningsmetod som valts, närhelst de 

sammanlagda förändringarna av grundtommassan överskrider ±0,5 % av 

den maximala landningsmassan, eller den sammanlagda förändringen av 

tyngdpunktsläget överskrider 0,5 % av den aerodynamiska medelkordan. 
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2. Massa och tyngdpunktsläge för flotta 

 

i) För en flotta, eller grupp av flygplan av samma modell och med samma 

konfiguration, får ett medelvärde för grundtommassa och tyngdpunktsläge 

användas under förutsättning att värdena för grundtommassa och 

tyngdpunktslägen för de enskilda flygplanen uppfyller de toleranskrav som anges 

i punkt ii nedan. Vidare gäller de kriterier som anges i punkterna iii, iv och a.3 

nedan. 

 

ii) Toleranser 

 

A. Om grundtommassan för något vägt flygplan, eller den beräknade 

grundtommassan för något flygplan i en flotta, avviker med mer än ±0,5 % 

av den maximala strukturella landningsmassan från den fastställda 

grundtommassan för flottan, eller om tyngdpunktsläget avviker med 

mer än ±0,5 % av den aerodynamiska medelkordan från tyngdpunktsläget 

för flottan, skall flygplanet tas ur flottan. Separata flottor får upprättas, var 

och en med olika medelmassa för flottan. 

 

B. I de fall flygplanets massa ligger inom toleransen för flottans 

grundtommassa, men dess tyngdpunktsläge faller utanför tillåten tolerans 

för flottan, får flygplanet fortfarande brukas enligt tillämplig 

grundtommassa för flottan, men enligt ett individuellt tyngdpunktsläge. 
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C. Om ett enskilt flygplan, jämfört med andra flygplan i flottan, har en fysisk, 

tydligt framträdande skillnad (t.ex. pentry eller säteskonfiguration) som gör 

att toleranserna för flottan överskrids, får flygplanet behållas i flottan under 

förutsättning att massa och/eller tyngdpunktsläge för flygplanet korrigeras 

på lämpligt sätt. 

 

D. Flygplan för vilka ingen aerodynamisk medelkorda har publicerats skall 

brukas med sina individuella värden för massa och tyngdpunktsläge, eller 

bli föremål för en särskild studie och särskilt godkännande. 

 

iii) Användning av värden för flotta 

 

A. Efter vägning av ett flygplan, eller om en ändring av flygplanets utrustning 

eller konfiguration genomförs, skall operatören kontrollera att flygplanet 

ligger inom de toleranser som anges i punkt 2 ii ovan. 

 

B. Flygplan, som inte har vägts efter den senaste bedömningen av flottans 

massa kan behållas i flottan och brukas med de värden som gäller för 

flottan, under förutsättning att de individuella värdena har reviderats genom 

beräkning och förblir inom de toleranser som anges i punkt 2 ii ovan. Om 

dessa individuella värden inte längre faller inom de tillåtna toleranserna 

skall operatören antingen bestämma nya värden för flottan som uppfyller 

villkoren i punkt 2 i och 2 ii ovan, eller bruka de flygplan, som inte faller 

inom gränsvärdena, enligt deras individuella värden. 
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C. För att tillföra ett flygplan till en flotta som brukas med värden för flotta, 

skall operatören genom vägning eller beräkning verifiera att flygplanets 

faktiska värden ligger inom de toleranser som anges i punkt 2 ii ovan. 

 

iv) För att uppfylla punkt 2 i ovan skall värdena för flotta uppdateras åtminstone vid 

slutet av varje utvärdering av flottans massa. 

 

3. Antal flygplan som skall vägas vid utarbetande av värden för flotta 

 

i) Om n är antalet flygplan i flottan som använder värden för flotta skall operatören 

under perioden mellan två utvärderingar av flottans massa väga minst det antal 

flygplan som anges i nedanstående tabell: 

 

Antal flygplan i 
flottan 

Minsta antal 
vägningar 

2 eller 3 n 
4 till 9 (n +3)/2 

10 eller fler (n +51)/10 
 

ii) De flygplan för vilka längst tid förflutit sedan de senast vägdes, skall väljas ut för 

vägning. 

 

iii) Intervallet mellan två utvärderingar av flottans massa får inte överstiga 48 månader. 
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4. Vägningsförfarande 

 

i) Vägningen skall utföras antingen av tillverkaren eller av en godkänd 

underhållsorganisation. 

 

ii) Normal försiktighet skall iakttas i enlighet med god praxis, till exempel genom att 

 

A. kontrollera att flygplanet och dess utrustning är komplett, 

 

B. fastställa att vätskor är beräknade på rätt sätt, 

 

C. säkerställa att flygplanet är rent, och 

 

D. säkerställa att vägningen sker i en tillsluten byggnad. 

 

iii) All utrustning för vägningen skall vara rätt kalibrerad och nollställd samt användas i 

enlighet med tillverkarens anvisningar. Varje våg skall kalibreras antingen av 

tillverkaren, en statlig institution för vikter och mått eller en vederbörligen auktoriserad 

organisation minst vart annat år, eller inom en tidsperiod fastställd av 

vägningsutrustningens tillverkare, varvid den kortaste av de två intervallen skall gälla. 

Utrustningen skall noggrant kunna fastställa flygplanets massa. 

 

b) Särskild standardmassa för nyttolasten. Operatören får, förutom standardmassa för 

passagerare och incheckat bagage, föreslå standardvärden för massa för andra slag av last för 

myndighetens godkännande. 
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c) Lastning av flygplan 

 

1. En operatör skall se till att lastningen av företagets flygplan övervakas av kvalificerad 

personal. 

 

2. Operatören skall se till att lastningen av frakten sker i överensstämmelse med det 

underlag som använts för beräkning av flygplanets massa och balans. 

 

3. Operatören skall iaktta ytterligare förekommande strukturella begränsningar, till 

exempel begränsningar med hänsyn till golvhållfastheten, maximal last per löpmeter 

och maximal massa per lastutrymme och/eller begränsningar av antalet säten. 

 

d) Tyngdpunktsbegränsningar 

 

1. Operativ tyngdpunktsenvelopp. Om inte fördelning av säten tillämpas och inverkan av 

antalet passagerare per sätesrad, last i varje enskilt lastutrymme och av bränsle i varje 

enskild tank inte har beaktats noggrant i balansberäkningen, skall operativa marginaler 

läggas till i den certifierade tyngdpunktsenveloppen. Vid bestämning av 

tyngdpunktsmarginalerna skall till tänkbara avvikelser från den förutsatta 

lastfördelningen beaktas. Om fri passagerarplacering tillämpas skall operatören 

fastställa förfaranden som säkerställer att flyg- eller kabinbesättningen vidtar 

korrigerande åtgärder vid förekommer extrema val av säten i flygplanets längdled. 

Tyngdpunktsmarginalerna och dithörande operativa förfaranden, inklusive antaganden 

om passagerarplaceringen, skall vara godtagbara för myndigheten. 
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2. Tyngdpunktsläge under flygning. Utöver vad som krävs i punkt d.1 ovan skall 

operatören visa att förfarandena tar full hänsyn till de större tyngdpunktsförskjutningar 

som under flygning orsakas av passagerarnas/besättningens rörelser och av 

förbrukning/förflyttning av bränsle. 

 

Tillägg 1 till OPS 1.620 f 

Definition av området för flygningar inom Europaområdet 

 

Vid tillämpning av OPS 1.620 f skall andra flygningar inom Europaområdet än inrikesflygningar 

vara flygningar som utförs inom det område som begränsas av loxodromlinjerna mellan punkterna 

 

− 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 det avbildas i figur 1 nedan. 

 

 
Figur 1 

Europaområdet 
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Tillägg 1 till OPS 1.620 g 

Förfarande för att fastställa reviderade standardvärden för massa för passagerare och bagage 

 

a) Passagerare 

 

1. Metod för stickprovsundersökning av vikt. Medelmassan för passagerare och deras 

handbagage skall bestämmas genom stickprovsvägning. Stickproven skall till 

utformning och omfattning vara representativa för passagerarvolymen och ta hänsyn till 

typen av verksamhet, antalet flygningar på olika sträckor, ankommande/avgående 

flygningar, tillämplig årstid och flygplanets säteskapacitet. 

 

2. Stickprovets omfattning. Vägningsplanen skall minst omfatta vägning av det största 

antalet passagerare enligt något av följande alternativ: 

 

i) Antalet passagerare beräknat vid ett försöksprov med användande av normala 

statistiska metoder och baserat på ett relativt konfidensintervall (noggrannhet) 

på 1 % för medelmassan för gruppen alla vuxna och 2 % för medelmassan för 

grupperna manliga respektive kvinnliga passagerare. 

 

ii) För flygplan med 

 

A. en kapacitet över eller lika med 40 passagerare, totalt 2 000 passagerare, 

eller 

 

B. en kapacitet som underskrider 40 passagerare, totalt 

50 x passagerarkapaciteten. 
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3. Värden för passagerarmassa. Värdena för passagerarmassa skall inkludera de 

tillhörigheter passagerarna medför när de går ombord på flygplanet. När stickprov tas på 

värden för passagerarmassa, skall småbarn under två år vägas tillsammans med den 

medföljande vuxne. (Se även OPS 1.620 c, d och e.) 

 

4. Plats för vägning. Platsen för vägning av passagerare skall väljas så nära flygplanet som 

möjligt, på en plats där det är osannolikt att passagerarnas massa ändras genom att de 

gör sig av med, eller skaffar fler, personliga tillhörigheter innan de går ombord på 

flygplanet. 

 

5. Vågutrustning. Den utrustning som används för vägning av passagerare skall ha en 

kapacitet av minst 150 kg. Massan skall visas i steg om högst 500 g. Vågutrustningen 

skall ha en noggrannhet av 0,5 %, eller 200 g, varvid den bästa noggrannheten skall 

gälla. 

 

6. Registrering av värden för massa. För varje flygning som ingår i undersökningen skall 

passagerarnas massa, motsvarande passagerarkategori (t.ex. män/kvinnor/barn) och 

flygningens linjenummer registreras. 

 

b) Incheckat bagage. De statistiska metoden för att bestämma reviderade standardvärden för 

bagage, baserat på medelvärden för bagagemassa vid ett stickprov av minsta föreskriven 

storlek, är i huvudsak densamma som den metod för passagerare som anges i punkt a.1. För 

bagage skall det relativa konfidensintervallet (noggrannheten) vara 1 %. Minst 2000 kollin 

incheckat bagage skall vägas. 
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c) Bestämning av reviderade standardvärden för massa för passagerare och incheckat bagage. 

 

1. För att se till att användningen av reviderad standardvärden för massa för passagerare 

och bagage, då sådan föredras framför faktisk massa bestämd genom vägning, inte 

påverkar säkerheten i verksamheten negativt, skall en statistisk analys genomföras. 

Analysen skall ge medelvärden för massa för passagerare och bagage samt andra 

uppgifter. 

 

2. För flygplan med 20 eller fler passagerarsäten gäller dessa medelvärden som reviderade 

standardvärden för massa för män och kvinnor. 

 

3. För mindre flygplan skall följande tillägg göras till passagerarnas medelmassa för att de 

reviderade standardvärdena för massa skall erhållas: 

 

Antal 
passagerarsäten 

Föreskrivet tillägg 
till massan 

1−5 16 kg 

6−9 8 kg 

10−19 4 kg 
 

Alternativt får, för flygplan med 30 eller fler passagerarsäten, alla reviderade 

(genomsnittliga) standardvärden för massa för vuxna tillämpas. Reviderade 

(genomsnittliga) standardvärden för massa för incheckat bagage får tillämpas för 

flygplan med 20 eller fler passagerarsäten. 
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4. Operatörerna skall ha möjlighet att för godkännande inkomma till myndigheten med en 

detaljerad undersökningsplan och därefter med en avvikelse från det reviderade 

standardvärdet för massa, under förutsättning att detta avvikande värde är bestämt genom det 

förfarande som beskrivs i detta tillägg. Dessa avvikelser skall omprövas med högt fem års 

mellanrum. 

 

5. Alla reviderade standardvärden för massa för vuxna skall baseras på förhållandet 80:20 

mellan män och kvinnor för alla flygningar utom semestercharter, där förhållandet 50:50 skall 

gälla. Om en operatör önskar att ett annat förhållande godkänns för särskilda sträckor eller 

flygningar, skall ett underlag inlämnas till myndigheten som visar att det alternativa 

förhållandet mellan män och kvinnor är försiktigt beräknat och täcker minst 84 % av det 

faktiska förhållandet mellan män och kvinnor i ett prov omfattande minst 100 representativa 

flygningar. 

 

6. Erhållna medelvärden för massa skall avrundas till närmaste hela antal kg. Värden för massa 

för incheckat bagage skall i tillämpliga fall avrundas till närmaste 0,5 kg. 

 

Tillägg 1 till OPS 1.625 

Dokumentation av massa och balans 

 

a) Dokumentationen av massa och balans 

 

1. Innehåll 
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i) Dokumentation av massa och balans skall innehålla följande uppgifter: 

 

A. Flygplanets registrering och typ. 

 

B. Flygningens linjenummer och datum. 

 

C. Befälhavarens identitet. 

 

D. Identitet för den person som iordningställde dokumentet. 

 

E. Flygplanets grundtommassa och motsvarande tyngdpunkt. 

 

F. Bränslets massa vid start och massan av bränsle som behövs för flygning till 

destinationen. 

 

G. Massan av andra förbrukningsbara ämnen än bränsle. 

 

H. Lastens beståndsdelar inklusive passagerare, bagage, frakt och barlast. 

 

I. Startmassa, landningsmassa och massa utan bränsle. 

 

J. Lastfördelningen. 

 

K. Flygplanets tillämpliga tyngdpunktslägen. 

 

L. Begränsande värden för massa och tyngdpunkt. 

 

ii) Operatören får med myndighetens godkännande utelämna vissa av dessa uppgifter 

i dokumentationen av massa och balans. 
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2. Sen ändring. Vid en sen ändring efter upprättande av dokumentationen för massa och 

balans, skall befälhavaren uppmärksammas och den sena ändringen införas i 

dokumentationen för massa och balans. Maximalt tillåten förändring av antalet 

passagerare, eller i fråga om försenad last, som kan godtas som en sen ändring, skall 

anges i drifthandboken. Om detta antal överskrids skall ny dokumentation för massa och 

balans upprättas. 

 

b) Datoriserade system. Då dokumentation för massa och balans beräknas av ett datoriserat 

system för massa och balans skall operatören kontrollera de beräknade uppgifternas riktighet. 

Operatören skall upprätta ett system för att kontrollera att ändringar av inmatade uppgifter 

införlivas på rätt sätt i systemet och att systemet kontinuerligt fungerar korrekt genom att 

kontrollera de beräknade uppgifterna minst var sjätte månad. 

 

c) Flygburet system för massa och balans. En operatör skall inhämta myndighetens godkännande 

om företaget önskar att använda ett flygburet datorsystem för massa och balans som primär 

källa för beslut om en flygnings avgång. 

 

d) Datalänk. När dokumentation för massa och balans sänds till flygplanen via en datalänk, skall 

en kopia av den slutliga dokumentation för massa och balans som godtagits av befälhavaren 

finnas tillgänglig på marken. 
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KAPITEL K 

instrument och utrustning 

 

OPS 1.630 

Inledning 

 

a) En operatör skall säkerställa att en flygning inte inleds om inte de instrument och den 

utrustning som krävs i detta kapitel är 

 

1. godkända, med undantag för vad som anges i punkt c, och installerade i enlighet med 

för dem tillämpliga bestämmelser, inklusive miniminormer för prestanda samt drift- och 

luftvärdighetsbestämmelser, och 

 

2. funktionsdugliga för den art av verksamhet som utövas med undantag för vad som 

föreskrivs i minimiutrustningslistan (MEL) (ref. OPS 1.030). 

 

b) Miniminormerna för instrumentens och utrustnings prestanda är de normer som föreskrivs i 

tillämpliga European Technical Standard orders (ETSO), förtecknade i tillämpliga 

bestämmelser om European Technical Standard orders (CS-TSO), om inte andra 

prestandanormer föreskrivs i drift- och luftvärdighetsbestämmelserna. Instrument och 

utrustning som uppfyller andra konstruktions- och prestandaspecifikationer än ETSO när OPS 

genomförs får fortfarande användas eller installeras, såvida inte ytterligare krav föreskrivs i 

detta kapitel. Instrument och utrustning som redan godkänts behöver inte uppfylla en 

reviderad ETSO, eller en reviderad specifikation annan än ETSO, om dessa inte har retroaktiv 

verkan. 
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c) För följande enheter krävs inget utrustningsgodkännande: 

 

1. Säkringar enligt OPS 1.635. 

 

2. Elektriska handlampor enligt OPS 1.640 a.4. 

 

3. Precisionsur enligt OPS 1.650 b och 1.652 b. 

 

4. Karthållare enligt OPS 1.652 n. 

 

5. Förbandslådor enligt OPS 1.745. 

 

6. Sjukvårdssats för nödsituationer enligt OPS 1.755. 

 

7. Megafoner enligt OPS 1.810. 

 

8. Överlevnadsutrustning och pyroteknisk signalutrustning enligt OPS 1.835 a och c. 

 

9. Ankare och utrustning för förtöjning, ankring eller manövrering av sjö- och 

amfibieflygplan på vatten enligt OPS 1.840. 

 

d) Om en utrustning skall användas av endast en flygbesättningsmedlem från hans eller hennes 

arbetsplats under flygning, skall den utan svårighet kunna användas därifrån. När en enskild 

utrustningsenhet skall användas av mer än en flygbesättningsmedlem skall den vara 

installerad så att den utan svårighet kan användas från varje plats där utrustningen skall kunna 

användas. 
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e) De instrument som används av någon av flygbesättningsmedlemmarna skall vara anordnade 

så att flygbesättningsmedlemmen lätt kan se indikeringarna från sin plats och med minsta 

möjliga avvikelse från den ställning och synlinje som flygbesättningsmedlemmen normalt har 

när han eller hon ser framåt längs flygbanan. Föreskrivna enskilda instrument ett flygplan som 

flygs av mer än en flygbesättningsmedlem skall vara installerade så att de är synliga från varje 

tillämplig position för flygbesättningen. 

 

OPS 1.635 

Skyddsanordningar för strömkretsar 

 

En operatör får inte bruka ett flygplan i vilket smältsäkringar används om det inte finns 

reservsäkringar som kan användas under flygning till ett antal som uppgår till minst 10 % av antalet 

säkringar av varje amperestyrka, dock minst tre säkringar av varje amperestyrka. 

 

OPS 1.640 

Flygplansljus 

 

En operatör får inte bruka ett flygplan om det inte är utrustat med följande: 

 

a) För flygning under dager: 

 

1. Kollisionsvarningsljus. 
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2. Ljus, försörjt av flygplanets elektriska system, för tillfredställande belysning av alla 

instrument och all utrustning som krävs för att flygplanet skall kunna brukas på ett 

säkert sätt. 

 

3. Ljus, försörjt av flygplanets elektriska system, för belysning av alla 

passagerarutrymmen. 

 

4. En elektrisk handlampa för varje föreskriven besättningsmedlem. Denna skall vara lätt 

åtkomlig för besättningsmedlemmen när han eller hon befinner sig på sin angivna plats. 

 

b) För flygning under mörker, utöver den utrustning som specificeras i punkt a ovan, följande 

utrustning: 

 

1. Navigationsljus. 

 

2. Två landningsstrålkastare eller en strålkastare med två separat matade glödtrådar. 

 

3. Ljus i överensstämmelse med de internationella reglerna för att förhindra kollisioner till 

sjöss, om flygplanet är ett sjö- eller amfibieflygplan. 

 

OPS 1.645 

Vindrutetorkare 

 

En operatör får inte bruka ett flygplan vars maximala certifierade startmassa överstiger 5 700 kg om 

inte varje pilotplats är utrustad med en vindrutetorkare eller motsvarande anordning för att hålla en 

del av vindrutan fri från nederbörd. 
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OPS 1.650 

VFR-verksamhet under dager − Flyg- och navigeringsinstrument och tillhörande utrustning 

 

En operatör får inte bruka ett flygplan under dager enligt VFR om det inte är utrustat med de 

flyg- och navigeringsinstrument och tillhörande utrustning, respektive flygs under de förhållanden, 

som anges i följande punkter: 

 

a) En magnetkompass. 

 

b) Ett precisionsur med tim-, minut- och sekundindikering. 

 

c) En känslig tryckhöjdmätare, graderad i fot och med hPa/mb-skala, inställbar för de 

barometertryck som kan behöva ställas in under flygning. 

 

d) En fartmätare graderad i knop. 

 

e) En variometer. 

 

f) En girindikator eller en svängkoordinator med glidindikator. 

 

g) En attitydindikator. 

 

h) En stabiliserad kursindikator. 
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i) En anordning i cockpit för indikering av den omgivande temperaturen, graderad i Celsius. 

 

j) För flygningar med högst 60 minuters varaktighet, vilka startar och landar på samma flygplats 

och inte avlägsnar sig mer än 50 nm från denna flygplats, får instrumenten enligt punkterna f, 

g och h ovan och punkterna k.4, k.5 och k.6 nedan, ersättas av en girindikator, av en 

svängkoordinator med glidindikator, eller av en attitydindikator jämte en glidindikator. 

 

k) När två piloter krävs, skall den biträdande pilotens plats vara försedd med separata instrument 

enligt följande: 

 

1. En känslig tryckhöjdmätare, graderad i fot och med hPa/mb-skala, inställbar för de 

barometertryck som kan behöva ställas in under flygning. 

 

2. En fartmätare graderad i knop. 

 

3. En variometer. 

 

4. En girindikator eller en svängkoordinator med glidindikator. 

 

5. En attitydindikator. OPS 1.030). 

 

6. En stabiliserad kursindikator. 
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l) Varje fartmätarsystem skall vara försett med pitotrörsuppvärmning eller motsvarande 

anordning för att förhindra felvisning på grund av kondensation eller isbildning, för 

 

1. flygplan vars maximala certifierade startmassa överstiger 5 700 kg eller med en 

godkänd maximal kabinkonfiguration för befordran av fler än 9 passagerare, 

 

2. flygplan vars första individuella luftvärdighetsbevis utfärdades den 1 april 1999 eller 

senare. 

 

m) När dubbla instrument krävs omfattar kravet separata indikatorer för varje pilot och separata 

omkopplare och, i tillämpliga fall, annan tillhörande utrustning. 

 

n) Alla flygplan skall vara utrustade med en anordning som indikerar när kraftförsörjningen till 

föreskrivna flyginstrument är otillräcklig. 

 

o) Alla flygplan med kompressibilitetsbegränsningar som inte indikeras av de fartmätare som 

krävs, skall vara utrustade med machtalsindikator vid varje pilotplats. 

 

p) En operatör får inte utöva VFR-verksamhet under dager om flygplanet inte är utrustat med ett 

headset med bommikrofon eller motsvarande för varje flygbesättningsmedlem som tjänstgör i 

cockpit. 
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OPS 1.652 

Verksamhet enligt IFR eller mörkerflygning – flyg- och navigeringsinstrument 

samt tillhörande utrustning 

 

En operatör får inte bruka ett flygplan enligt instrumentflygreglerna (IFR), eller enligt 

visuellflygreglerna (VFR) under mörker, om det inte är utrustat med de flyg- och 

navigeringsinstrument och tillhörande utrustning, respektive flygs under de förhållanden, som anges 

i följande punkter: 

 

a) En magnetkompass. 

 

b) Ett precisionsur med tim-, minut- och sekundindikering. 

 

c) Två känsliga tryckhöjdmätare graderade i fot och med hPa/mb-skala, inställbar för varje 

barometertryck som kan behöva ställas in under flygning. Dessa tryckhöjdmätare skall ha 

räkneverk, trumma och visare, eller motsvarande. 

 

d) Ett fartmätarsystem med pitotrörsuppvärmning eller likvärdig anordning för förhindrande av 

felvisning på grund av kondensation eller isbildning, inkluderande varningsindikering för fel 

på pitotrörsuppvärmningen. Kravet på varningsindikering för fel på pitotrörsuppvärmningen 

gäller inte för flygplan med en godkänd maximal kabinkonfiguration för befordran av högst 

9 passagerare, eller vars maximala certifierade startmassa uppgår till högst 5 700 kg, och vars 

individuella luftvärdighetsbevis utfärdades före den 1 april 1998. 

 

e) En variometer. 
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f) En girindikator. 

 

g) En attitydindikator. 

 

h) En stabiliserad kursindikator. 

 

i) En anordning i cockpit för indikering av den omgivande temperaturen, graderad i Celsius. 

 

j) Två av varandra oberoende statiska trycksystem, med undantag av att för propellerdrivna 

flygplan vars maximala certifierade startmassa uppgår till högst 5 700 kg, tillåts ett statiskt 

trycksystem och en alternativ källa för statiskt tryck. 

 

k) När två piloter krävs skall den biträdande pilotens plats vara försedd med separata instrument 

enligt följande: 

 

1. En känslig tryckhöjdmätare, graderad i fot och med hPa/mb-skala, inställbar för de 

barometertryck som kan behöva ställas in under flygning. Denna får vara en av de 

två höjdmätare som krävs enligt punkt c ovan. Dessa tryckhöjdmätare skall ha 

räkneverk, trumma och visare, eller motsvarande. 
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2. Ett fartmätarsystem med pitotrörsuppvärmning eller likvärdig anordning för 

förhindrande av felvisning på grund av kondensation eller isbildning och med 

varningsindikering för fel på pitotrörsuppvärmningen. Kravet på varningsindikering för 

fel på pitotrörsuppvärmningen gäller inte för flygplan med en godkänd maximal 

kabinkonfiguration för befordran av högst 9 passagerare, eller vars maximala 

certifierade startmassa uppgår till högst 5 700 kg, och vars individuella 

luftvärdighetsbevis utfärdades före den 1 april 1998. 

 

3. En variometer. 

 

4. En girindikator. 

 

5. En attitydindikator. 

 

6. En stabiliserad kursindikator. 

 

l) Flygplan vars maximala certifierade startmassa överstiger 5 700 kg, eller med en godkänd 

maximal kabinkonfiguration för befordran av 9 eller fler passagerare, skall vara utrustade med 

ytterligare en attitydindikator (artificiell horisont) i stand-by, som kan användas från båda 

pilotplatserna och som 

 

1. är kontinuerligt kraftförsörjd under normal verksamhet och som efter ett fullständigt 

bortfall av det normala strömgenereringssystemet drivs av en från det normala 

strömgenereringssystemet oberoende kraftkälla, 

 

2. fungerar tillförlitligt under minst 30 minuter efter ett fullständigt bortfall av det normala 

strömgenereringssystemet även vid andra belastningar på nödkraftförsörjningen och 

med hänsyn till de operativa förfarandena, 
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3. fungerar oberoende av varje annat system för attitydindikering, 

 

4. fungerar automatiskt efter ett fullständigt bortfall av det normala 

strömgenereringssystemet, och 

 

5. är ändamålsenligt belyst under alla faser av verksamhet,  

 

med undantag för flygplan vars maximala certifierade startmassa uppgår till högst 5 700 kg 

och som den 1 april 1995 var registrerade i en medlemsstat och är utrustade med 

reservattitydindikator på den vänstra instrumentpanelen. 

 

m) För att kraven i punkt l ovan skall vara uppfyllda måste det tydligt framgå för 

flygbesättningen när den reservattitydindikator som krävs i den punkten drivs med nödkraft. 

I de fall reservattitydindikatorn har en egen särskild kraftkälla, skall det finnas en indikering 

på instrumentet eller på instrumentpanelen som visar när denna kraftkälla används. 

 

n) Karthållare på lätt läsbar plats som kan belysas vid mörkerflygning. 

 

o) Om systemet för reservattitydindikator är certifierat enligt CS 25.1303 b.4 eller motsvarande, 

får girindikatorerna ersättas av glidindikatorer. 

 

p) Kravet på dubbla instrument innefattas krav på separata indikatorer för varje pilot och, i 

tillämpliga fall, separata omkopplare eller annan tillhörande utrustning. 
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q) Alla flygplan skall vara utrustade med en anordning som indikerar när föreskrivna 

flyginstrument inte har tillräcklig kraftförsörjning. 

 

r) Alla flygplan med kompressibilitetsbegränsningar som inte indikeras av de fartmätare som 

krävs, skall vara utrustade med machtalsindikator vid varje pilotplats. 

 

s) En operatör får inte utöva IFR-verksamhet eller mörkerflygning om inte flygplanet är utrustat 

med ett headset med mikrofon eller motsvarande för varje flygbesättningsmedlem i tjänst i 

cockpit och en sändningstangent på styrorganet för varje föreskriven pilot. 

 

OPS 1.655 

Tilläggsutrustning för enpilotverksamhet enligt IFR eller i mörker 

 

En operatör får inte utföra enpilotverksamhet enligt IFR om inte flygplanet är utrustat med en 

autopilot med minst höjdhållnings- och kursfunktion. 

 

OPS 1.660 

Höjdvarningssystem 

 

a) En operatör får inte bruka ett turbopropdrivet flygplan, vars maximala certifierade startmassa 

överstiger 5 700 kg, eller med en godkänd maximal kabinkonfiguration för befordran av fler 

än 9 passagerare, eller ett jetflygplan, om det inte är utrustat med ett höjdvarningssystem som 

kan 

 

1. varna flygbesättningen när en förvald höjdinställning närmar sig, och 
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2. varna flygbesättningen åtminstone med ljudsignal vid avvikelse över eller under en 

förvald höjd, 

 

med undantag för flygplan vars maximala certifierade startmassa uppgår till 

högst 5 700 kg, eller med en godkänd maximal kabinkonfiguration för befordran av 

fler än 9 passagerare, och vars individuella luftvärdighetsbevis först utfärdades före 

den 1 april 1972 och den 1 april 1995 var registrerade i en medlemsstat. 

 

OPS 1.665 

Terrängvarningssystem 

 

a) En operatör får inte bruka ett turbinmotordrivet flygplan vars maximala certifierade 

startmassa överstiger 5 700 kg, eller med en godkänd maximal kabinkonfiguration för 

befordran av fler än 9 passagerare, såvida inte flygplanet är utrustat med ett 

terrängvarningssystem med en framåtriktad funktion för terrängrelaterade risker 

(Terrain Awareness and Warning System – TAWS). 

 

b) Terrängvarningssystemet skall genom ljudsignaler som får kompletteras med visuella 

varningar, automatisk, i god tid och tydligt varna flygbesättningen för sjunkhastighet, närhet 

till terrängen, höjdförlust efter start eller pådrag, felaktig landningskonfiguration och 

avvikelse nedåt från glidbanan. 

 

c) TAWS skall genom visuella signaler, ljudsignaler och en bildskärm (Terrain Awareness 

Display) automatiskt ge flygbesättningen tillräcklig reaktionstid för att förhindra kontrollerad 

flygning ner i terrängen. TAWS skall vara försett med ett framåtriktat terrängvarningssystem 

och visa hinderfri yta. 
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OPS 1.668 

Flygburet kollisionsvarningssystem 

 

En operatör får inte bruka ett turbinmotordrivet flygplan vars maximala certifierade startmassa 

överstiger 5 700 kg, eller med en godkänd maximal kabinkonfiguration för befordran av 

fler än 19 passagerare, om det inte är utrustat med ett flygburet kollisionsvarningssystem med 

prestanda som är minst i nivå med ACAS II. 

 

OPS 1.670 

Flygburen väderradarutrustning 

 

a) En operatör får inte bruka 

 

1. ett flygplan utrustat med tryckkabin, eller 

 

2. ett flygplan utan tryckkabin vars maximala certifierade startmassa överstiger 5 700 kg, 

eller 

 

3. ett flygplan utan tryckkabin och med en godkänd maximal kabinkonfiguration för 

befordran av fler än 9 passagerare, om det inte är utrustat med flygburen 

väderradarutrustning när flygplanet brukas under mörker eller under 

instrumentväderförhållanden i områden där åska eller andra potentiellt riskfyllda 

väderförhållanden som anses möjliga att upptäcka med flygburen väderradar kan 

förväntas längs sträckan. 
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b) För propellerdrivna flygplan utrustade med tryckkabin vars maximala certifierade startmassa 

inte överstiger 5 700 kg och med en godkänd maximal kabinkonfiguration för befordran av 

högst 9 passagerare, får den flygburna väderradarutrustningen under förutsättning av 

myndighetens godkännande ersättas av annan utrustning som kan upptäcka åska och andra 

potentiellt riskfyllda väderförhållanden som anses möjliga att upptäcka med flygburen 

väderradarutrustning. 

 

OPS 1.675 

Utrustning för verksamhet under isbildningsförhållanden 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan under förväntade eller faktiska isbildningsförhållanden 

om det inte är certifierat och utrustat för verksamhet under isbildningsförhållanden. 

 

b) Operatören får inte bruka ett flygplan under förväntade eller faktiska isbildningsförhållanden 

under mörker om det inte är utrustat med en anordning för att belysa eller upptäcka isbildning. 

Den belysning som används skall vara av en typ som inte orsakar bländning eller reflexer som 

gör det svårt för besättningsmedlemmarna att utföra sina arbetsuppgifter. 

 

OPS 1.680 

Utrustning för upptäckande av kosmisk strålning 

 

En operatör får inte bruka ett flygplan på en höjd över 15 000 m (49 000 ft) om inte flygplanet är 

utrustat med ett instrument för att kontinuerligt mäta och indikera stråldosraten från kosmisk 

strålning (dvs. summan av all joniserande strålning och neutronstrålning från solen och 

världsrymden), och den kumulativa stråldosen under varje flygning. 
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OPS 1.685 

Internkommunikationssystem för flygbesättningen 

 

En operatör får inte bruka ett flygplan som kräver mer än en flygbesättningsmedlem om det inte är 

utrustat med ett system för intern kommunikation inom flygbesättningen, inklusive icke handhållna 

headset och mikrofoner som kan användas av varje flygbesättningsmedlem. 

 

OPS 1.690 

Internkommunikationssystem för besättningsmedlemmarna 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan vars maximala certifierade startmassa överstiger 

15 000 kg eller med en godkänd maximal kabinkonfiguration för befordran av fler än 

19 passagerare, om det inte är utrustat med ett system för intern kommunikation mellan 

besättningsmedlemmar, med undantag för flygplan vars individuella luftvärdighetsbevis först 

utfärdades före den 1 april 1965 och som den 1 april 1995 var registrerat i en medlemsstat. 

 

b) Det system för intern kommunikation mellan besättningsmedlemmarna som krävs i denna 

paragraf skall 

 

1. med undantag för telefonlurar, headset, mikrofoner, omkopplare och signalanordningar 

fungera oberoende av systemet för information till passagerarna, 

 

2. utgöra ett medel för dubbelriktad kommunikation mellan flygbesättningsutrymmet och 

 

i) varje passagerarutrymme, 
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ii) varje pentry som inte är beläget på passagerarkabinens nivå, och 

 

iii) varje avsides beläget besättningsutrymme som inte är beläget på 

passagerarkabinens nivå och inte är lätt åtkomligt från passagerarutrymmet, 

 

3. vara lätt åtkomligt från varje föreskriven flygbesättningsplats i 

flygbesättningsutrymmet, 

 

4. lätt kunna användas från de för varje enskild nödutgång eller par av nödutgångar i 

golvhöjd föreskrivna kabinbesättningsplatserna, 

 

5. ha ett larmsystem med ljudsignaler eller visuella signaler så att 

flygbesättningsmedlemmarna kan varna kabinbesättningen och omvänt, 

 

6. ha en anordning så att mottagaren av ett anrop kan avgöra om anropet är ett normalt 

anrop eller ett nödanrop, 

 

7. på marken utgöra ett medel för dubbelriktad kommunikation mellan markpersonalen 

och minst två flygbesättningsmedlemmar. 
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OPS 1.695 

System för information till passagerarna 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan med en godkänd maximal kabinkonfiguration för 

befordran av fler än 19 passagerare om inte ett system för information till passagerarna är 

installerat. 

 

b) Det system för information till passagerarna som krävs i detta stycke skall 

 

1. med undantag för telefonlurar, headset, mikrofoner, omkopplare och signalanordningar 

fungera oberoende av systemet för internkommunikation, 

 

2. lätt kunna användas omedelbart från varje föreskriven flygbesättningsplats, 

 

3. för varje föreskriven nödutgång i golvhöjd för passagerare med ett närbeläget säte för en 

kabinbesättningsmedlem, ha en mikrofon som är lätt åtkomlig för 

kabinbesättningsmedlemmen i sätet, med undantag för att en mikrofon får betjäna mer 

än en utgång, under förutsättning att dessa utgångar är så närbelägna att muntlig 

kommunikation genomföras utan hjälp mellan de kabinbesättningsmedlemmar som 

befinner sig i respektive säte, 

 

4. vid var och en av de platser i utrymmet från vilket systemet kan användas 

inom 10 sekunder kunna användas av en kabinbesättningsmedlem, och 

 

5. vara hörbart och förståeligt från alla passagerarsäten, på toaletter och vid 

kabinbesättningens säten och arbetsplatser. 
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OPS 1.700 

Ljudregistrator-1 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan vars individuella luftvärdighetsbevis först utfärdades 

den 1 april 1998 eller senare, som 

 

1. är ett flermotorigt, turbinmotordrivet flygplan med en godkänd maximal 

kabinkonfiguration för befordran av fler än 9 passagerare, eller 

 

2. har en maximal certifierad startmassa som överstiger 5 700 kg,  

 

om det inte är utrustat med en ljudregistrator som med referens till en tidsskala registrerar 

 

i) röstkommunikation som sänds från eller tas emot i cockpit via radio, 

 

ii) ljudmiljön i cockpit, inklusive utan avbrott de ljudsignaler som tas emot från varje 

bom- eller maskmikrofon som används, 

 

iii) flygbesättningsmedlemmarnas röstkommunikation i cockpit när flygplanets 

system för internkommunikation används, 

 

iv) röst- eller ljudsignaler som identifierar navigerings- eller inflygningshjälpmedel 

och tas upp i hörtelefon eller högtalare, och 
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v) flygbesättningsmedlemmarnas röstkommunikation i cockpit när systemet för 

information till passagerarna används, om ett sådant är installerat. 

 

b) Ljudregistratorn skall minst kunna lagra den information som registrerats under de 

senaste 2 timmarna den varit i drift, med undantag för flygplan vars maximala certifierade 

startmassa uppgår till högst 5 700 kg, för vilka denna tid får minskas till 30 minuter. 

 

c) Ljudregistratorn skall automatiskt påbörja registreringen innan flygplanet förflyttar sig av 

egen kraft och skall fortsätta att registrera till dess att flygningen är avslutad och flygplanet 

inte längre kan förflytta sig av egen kraft. Dessutom skall ljudregistratorn så tidigt som 

möjligt med hänsyn till tillgången på elkraft börja registrera under kontrollerna i cockpit före 

motorstart vid flygningens början och fortsätta registreringen till och med kontrollerna i 

cockpit omedelbart efter motoravstängningen vid flygningens slut. 

 

d) Ljudregistratorn skall vara försedd med en anordning som underlättar lokalisering av 

registratorn när den befinner sig i vatten. 

 

OPS 1.705 

Ljudregistrator-2 

 

a) En operatör får inte bruka ett flermotorigt turbinmotordrivet flygplan, vars individuella 

luftvärdighetsbevis först utfärdades under tiden från och med den 1 januari 1990 till och med 

den 31 mars 1998, vars maximala certifierad startmassa uppgår till högst 5 700 kg och med en 

godkänd maximal kabinkonfiguration för befordran av fler än 9 passagerare, om det inte är 

utrustat med en ljudregistrator som registrerar 

 

1. röstkommunikation som sänds från eller tas emot i cockpit via radio, 
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2. ljudmiljön i cockpit, inklusive, när det är praktiskt möjligt, utan avbrott de ljudsignaler 

som tas emot från varje bom- eller maskmikrofon som används, 

 

3. flygbesättningsmedlemmarnas röstkommunikation i cockpit när flygplanets system för 

internkommunikation används, 

 

4. röst- eller ljudsignaler som identifierar navigerings- eller inflygningshjälpmedel och tas 

upp i hörtelefon eller högtalare, och 

 

5. flygbesättningsmedlemmarnas röstkommunikation i cockpit när systemet för 

information till passagerarna används, om ett sådant är installerat. 

 

b) Ljudregistratorn skall minst kunna lagra den information som registrerats under de 

senaste 30 minuterna den har varit i drift. 

 

c) Ljudregistratorn skall påbörja registreringen innan flygplanet förflyttar sig av egen kraft och 

skall fortsätta att registrera till dess att flygningen är avslutad och flygplanet inte längre kan 

förflytta sig av egen kraft. Dessutom skall ljudregistratorn så tidigt som möjligt med hänsyn 

till tillgången på elkraft börja registrera under kontrollerna i cockpit före motorstart vid 

flygningens början och fortsätta registreringen till och med kontrollerna i cockpit omedelbart 

efter motoravstängningen vid flygningens slut. 

 

d) Ljudregistratorn skall vara försedd med en anordning som underlättar lokalisering av 

registratorn när den befinner sig i vatten. 
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OPS 1.710 

Ljudregistrator-3 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan vars maximala certifierade startmassa överstiger 

5 700 kg och vars individuella luftvärdighetsbevis först utfärdades före den 1 april 1998 om 

det inte är utrustat med en ljudregistrator som registrerar 

 

1. röstkommunikation som sänds från eller tas emot i cockpit via radio, 

 

2. ljudmiljön i cockpit, 

 

3. flygbesättningsmedlemmarnas röstkommunikation i cockpit när flygplanets system för 

internkommunikation används, 

 

4. röst- eller ljudsignaler som identifierar navigerings- eller inflygningshjälpmedel och tas 

upp i hörtelefon eller högtalare, och 

 

5. flygbesättningsmedlemmarnas röstkommunikation i cockpit när systemet för 

information till passagerarna används, om ett sådant är installerat. 

 

b) Ljudregistratorn skall minst kunna lagra den information som registrerats under 

senaste 30 minuterna den varit i drift. 
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c) Ljudregistratorn skall påbörja registreringen innan flygplanet förflyttar sig av egen kraft och 

skall fortsätta att registrera till dess att flygningen är avslutad och flygplanet inte längre kan 

förflytta sig av egen kraft. 

 

d) Ljudregistratorn skall vara försedd med en anordning som underlättar lokalisering av 

registratorn när den befinner sig i vatten. 

 

OPS 1.715 

Färdregistrator-1 

(Se tillägg 1 till OPS 1.715) 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan vars individuella luftvärdighetsbevis först utfärdades 

den 1 april 1998 eller senare, som 

 

1. är ett flermotorigt, turbindrivet flygplan med en godkänd maximal kabinkonfiguration 

för befordran av fler än 9 passagerare, eller 

 

2. vars maximala certifierade startmassa överstiger 5 700 kg, 

 

om det inte är utrustat med en färdregistrator som registrerar och lagrar uppgifter digitalt och 

det finns en metod för att enkelt hämta dessa uppgifter från lagringsmediet. 

 

b) Färdregistratorn skall minst kunna lagra de uppgifter som registrerats under de 

senaste 25 timmarna den varit i drift, med undantag för flygplan vars maximala certifierade 

startmassa uppgår till högst 5 700 kg, för vilka denna tid får minskas till 10 timmar. 
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c) Färdregistratorn skall med referens till en tidsskala registrera följande: 

 

1. De parametrar som förtecknas i tabell A1 respektive tabell A2 i tillägg 1 till  

OPS 1.715. 

 

2. För flygplan med en maximal certifierad startmassa som överstiger 27 000 kg de 

ytterligare parametrar som förtecknas i tabell B i tillägg 1 till OPS 1.715. 

 

3. För flygplan specificerade i punkt a ovan, skall färdregistratorn registrera varje 

parameter som kan hänföras till en ny eller unik konstruktion eller till flygoperativa 

egenskaper hos flygplanet, enligt vad myndigheten fastställer vid typcertifiering eller 

kompletterande typcertifiering. 

 

4. För flygplan som är utrustade med elektroniska bildskärmssystem, de parametrar som 

anges i tabell C i tillägg 1 till OPS 1.715, dock gäller för flygplan vars individuella 

luftvärdighetsbevis först utfärdades före den 20 augusti 2002 att parametrar för vilka 

 

i) givaren inte är tillgänglig, 

 

ii) det flygplanssystem eller den utrustning som genererar uppgifterna måste 

modifieras, eller 

 

iii) signalerna är inkompatibla med registreringssystemet 

 

inte behöver registreras om det är godtagbart för myndigheten. 
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d) Uppgifterna skall erhållas från källor i flygplanet som möjliggör noggrann korrelation med 

den information som visas för flygbesättningen. 

 

e) Färdregistratorn skall automatiskt påbörja registrering av uppgifter innan flygplanet kan 

förflytta sig av egen kraft och skall automatiskt stanna efter det flygplanet inte längre kan 

förflytta sig av egen kraft. 

 

f) Färdregistratorn skall vara försedd med en anordning som underlättar lokalisering av 

registratorn när den befinner sig i vatten. 

 

g) Flygplan vars individuella luftvärdighetsbevis först utfärdades den 1 april 1998 eller senare, 

dock och inte senare än den 1 april 2001, behöver, om myndigheten godkänner det, inte 

uppfylla kraven i OPS 1.715 c, förutsatt att 

 

1. kraven i OPS 1.715 c kan inte uppfyllas utan omfattande modifikationer av flygplanets 

system och utrustning, exklusive färdregistratorn, och att 

 

2. flygplanet uppfyller kraven OPS 1.715 c, med undantag för att parameter 15b i tabell A 

i tillägg 1 till OPS 1.720 inte behöver registreras. 
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OPS 1.720 

Färdregistrator-2 

(Se tillägg 1 till OPS 1.720) 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan vars individuella luftvärdighetsbevis först utfärdades 

under tiden från och med den 1 juni 1990 till och med den 31 mars 1998 och vars maximala 

certifierade startmassa överstiger 5 700 kg, om det inte är utrustat med en färdregistrator som 

registrerar och lagrar uppgifter digitalt och det finns en metod för att enkelt hämta dessa 

uppgifter från lagringsmediet. 

 

b) Färdregistratorn skall minst kunna lagra de uppgifter som registrerats under minst de 

senaste 25 timmarna den varit i drift. 

 

c) Färdregistratorn skall med referens till en tidsskala registrera 

 

1. de parametrar som förtecknas i tabell A i tillägg 1 till OPS 1.720 och 

 

2. de ytterligare parametrar som förtecknas i tabell B i tillägg 1 till OPS 1.720 för flygplan 

vars maximala certifierade startmassa överstiger 27 000 kg. 

 

d) För flygplan vars maximala certifierade startmassa uppgår till högst 27 000 kg, behöver, 

under förutsättning att det är godtagbart för myndigheten, parametrarna 14 och 15b i tabell A i 

tillägg 1 till OPS 1.720 inte registreras, förutsatt att något av följande villkor är uppfyllt: 

 

1. Givaren är inte enkelt tillgänglig. 
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2. Färdregistratorsystemet har inte tillräcklig kapacitet. 

 

3. En ändring krävs av den utrustning som genererar uppgifterna. 

 

e) För flygplan vars maximala certifierade startmassa överstiger 27 000 kg, behöver, under 

förutsättning att det är godtagbart för myndigheten, parametrarna 15b i tabell A i tillägg 1 till 

OPS 1.720 samt parametrarna 23−31 i tabell B i tillägg 1 inte registreras, förutsatt att något av 

följande villkor är uppfyllt: 

 

1. Givaren är inte enkelt tillgänglig. 

 

2. Färdregistratorsystemet har inte tillräcklig kapacitet. 

 

3. En ändring krävs av den utrustning som genererar uppgifterna. 

 

4. Signalerna för navigeringsdata (val av navigeringsfrekvenser, DME-avstånd, latitud, 

longitud, färdhastighet och avdrift) är inte tillgängliga i digital form. 

 

f) Individuella parametrar som genom beräkningar kan härledas från andra registrerade 

parametrar behöver inte registreras, om detta är godtagbart för myndigheten. 

 

g) Uppgifterna skall erhållas från källor i flygplanet som möjliggör noggrann korrelation med 

den information som visas för flygbesättningen. 
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