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h) Flyvedatarekorderen skal begynde at rekordere data, før flyvemaskinen ved egen kraft er i 

stand til at bevæge sig, og skal stoppe, efter at flyvemaskinen er ude af stand til at bevæge sig 

ved egen kraft. 

 

i) Flyvedatarekorderen skal have en anordning, som medvirker til at lokalisere den pågældende 

rekorder i vand. 

 

OPS 1.725 

Flyvedatarekordere–3 

(se bilag 1 til OPS 1.725) 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine med turbinemotor, som har fået ud-

stedt det første individuelle luftdygtighedsbevis før 1. juni 1990, og som har en maksimal cer-

tificeret startmasse på over 5 700 kg, medmindre flyvemaskinen er udstyret med en flyvedata-

rekorder, som benytter en digital metode til rekordering og lagring af data og omfatter et sy-

stem til hurtig fremhentning af disse data fra lagringsmediet. 

 

b) Flyvedatarekorderen skal være i stand til at bevare data, der er rekorderet i løbet af mindst de 

sidste 25 timer, hvor rekorderen er i brug. 

 

c) Flyvedatarekorderen skal med henvisning til en tidsskala rekordere 

 

1) de parametre, der er nævnt i tabel A i bilag 1 til OPS 1.725, og 
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2) for flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på over 27 000 kg, som er af 

en type, som først er typecertificeret efter den 30. september 1969, de yderligere para-

metre fra 6 til 15b i tabel B i bilag 1 til OPS 1.725 i dette afsnit. Parameter 13, 14 og 

15b i tabel B i bilag 1 til OPS 1.725 behøver ikke at rekorderes, hvis det kan accepteres 

af myndigheden, og hvis en af følgende betingelser er opfyldt: 

 

i) sensoren er ikke umiddelbart tilgængelig, 

 

ii) der er ikke tilstrækkelig kapacitet til rådighed i flyverekorder-systemet, 

 

iii) det er nødvendigt at foretage en ændring i det udstyr, der genererer dataene, og 

 

3) når der er tilstrækkelig kapacitet til rådighed i et flyverekorder-system, når sensoren er 

umiddelbart tilgængelig og det ikke er nødvendigt at foretage ændring i det udstyr, der 

genererer dataene: 

 

i) for flyvemaskiner, der har fået udstedt det første individuelle luftdygtighedsbevis 

den 1. januar 1989 eller derefter, og som har en maksimal certificeret startmasse 

på over 5 700 kg, men højst 27 000 kg, parametrene 6 til 15b i tabel B i bilag 1 til 

OPS 1.725, og 

 

ii) for flyvemaskiner, der har fået udstedt det første individuelle luftdygtighedsbevis 

den 1. januar 1987 eller derefter, og som har en maksimal certificeret startmasse 

på over 27 000 kg, de resterende parametre i tabel B i bilag 1 til OPS 1.725. 
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d) Individuelle parametre, der kan udledes ved beregning af de øvrige rekorderede parametre, 

behøver ikke at rekorderes, hvis det kan accepteres af myndigheden. 

 

e) Der skal indhentes data fra luftfartøjskilder, som muliggør nøjagtig korrelation med de infor-

mationer, der vises for flyvebesætningen. 

 

f) Flyvedatarekorderen skal begynde at rekordere data, før flyvemaskinen ved egen kraft er i 

stand til at bevæge sig, og skal stoppe, efter at flyvemaskinen er ude af stand til at bevæge sig 

ved egen kraft. 

 

g) Flyvedatarekorderen skal have en anordning, som medvirker til at lokalisere den pågældende 

rekorder i vand. 

 

OPS 1.727 

Kombinationsrekorder 

 

a) Kravene til cockpit voice rekorder og flyvedatarekorder kan opfyldes således: 

 

1) én kombinationsrekorder, hvis flyvemaskinen kun skal være udstyret med en cockpit 

voice rekorder eller en flyvedatarekorder, eller 

 

2) én kombinationsrekorder, hvis flyvemaskinen, med en maksimal certificeret startmasse 

på 5 700 kg eller derunder skal være udstyret med en cockpit voice rekorder og en fly-

vedatarekorder, eller 
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3) to kombinationsrekordere, hvis flyvemaskinen med en maksimal certificeret startmasse 

på over 5 700 kg skal være udstyret med en cockpit voice rekorder og en flyvedatare-

korder. 

 

b) En kombinationsrekorder er en flyvedatarekorder, der rekorderer 

 

1) al talekommunikation og auditivt miljø, som kræves i afsnittet om cockpit voice rekor-

der, og 

 

2) alle de parametre, der kræves i afsnittet om flyvedatarekorder, og med de samme speci-

fikationer, som krævet i disse afsnit. 

 

OPS 1.730 

Sæder, sikkerhedsbælter, sikkerhedsseler og fastspændingsanordninger til børn 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine, medmindre den er udstyret med 

 

1) et sæde eller en køje til hver person, som er to år eller derover, 

 

2) et sikkerhedsbælte med eller uden diagonal skulderrem eller en sikkerhedssele til brug i 

hvert passagersæde til hver passager, som er 2 år eller derover, 

 

3) et ekstra sløjfebælte eller anden fastspændingsanordning til hvert spædbarn, 
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4) bortset fra bestemmelsen i nedenstående underpunkt b), et sikkerhedsbælte med skul-

derseler på hvert flyvebesætningssæde og på ethvert sæde ved siden af et pilotsæde, som 

skal omfatte en anordning, der automatisk fastholder den siddende persons torso i til-

fælde af hurtig hastighedsnedsættelse, 

 

5) bortset fra bestemmelsen i nedenstående underpunkt b), et sikkerhedsbælte med skul-

derseler på hvert kabinebesætningssæde og observatørsæde. Dette krav udelukker dog 

ikke, at passagersæder kan anvendes af kabinebesætningsmedlemmer, som medbringes 

ud over den krævede kabinebesætning, og 

 

6) sæder til kabinebesætningsmedlemmer, som er placeret tæt ved de krævede nødudgange 

på gulvniveau, dog således, at andre placeringer kan godkendes, såfremt placeringen af 

kabinebesætningsmedlemmer andre steder ville fremme evakuering af passagerer i en 

nødsituation. Disse sæder skal vende fremad eller bagud inden for 15° af flyvemaski-

nens længdeakse. 

 

b) Alle sikkerhedsbælter med skulderseler skal have ét enkelt udløsningspunkt. 

 

c) Et sikkerhedsbælte med en diagonal skulderrem til flyvemaskiner med en maksimal certifice-

ret startmasse på ikke over 5 700 kg eller et sikkerhedsbælte til flyvemaskiner med en maksi-

mal certificeret startmasse på ikke over 2730 kg kan tillades i stedet for et sikkerhedsbælte 

med skulderseler, såfremt det ikke med rimelighed er muligt at montere sidstnævnte. 
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OPS 1.731 

Skiltene "spænd sikkerhedsbæltet" og "rygning forbudt" 

 

Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine, hvis ikke alle passagersæder er synlige fra 

cockpittet, medmindre flyvemaskinen er udstyret med en anordning, som viser alle passagerer og 

kabinebesætningsmedlemmer, hvornår sikkerhedsbælterne skal være spændt, og hvornår rygning er 

forbudt. 

 

OPS 1.735 

Indvendige døre og forhæng 

 

Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine, medmindre følgende udstyr er installeret: 

 

a) i en flyvemaskine med en maksimal godkendt passagersædekonfiguration på flere end 

19 passagerer en dør mellem passagerkabinen og cockpittet med et skilt med "kun adgang for 

besætningsmedlemmer" og en låseanordning, som forhindrer, at passagerer åbner døren uden 

tilladelse fra et medlem af flyvebesætningen, 

 

b) en anordning til åbning af hver af de døre, der adskiller en passagerkabine fra en anden kabi-

ne, som er forsynet med nødudgange. Åbningsanordningen skal være lettilgængelig, 



 
13376/1/05 REV 1  NS/cs 267 
BILAG DG C III   DA 

c) hvis det er nødvendigt at gå gennem en døråbning eller et forhæng, som adskiller passagerka-

binen fra andre områder, for at nå til en påbudt nødudgang fra et givet passagersæde, skal dø-

ren eller forhænget have en anordning, som fastholder den/det i åben stilling, 

 

d) et skilt på hver af de indvendige døre eller ved siden af et forhæng, som giver adgang til en 

passagernødudgang, hvorpå det angives, at døren/forhænget skal være fastholdt i åben stilling 

under start og landing, og 

 

e) en anordning, som gør det muligt for ethvert besætningsmedlem at låse enhver dør op, som 

normalt er tilgængelig for passagerer, og som kan låses af passagerer. 

 

OPS 1.745 

Førstehjælpskasser 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine, medmindre den er udstyret med let-

tilgængelige førstehjælpskasser i følgende antal: 

 
Antal passagersæder 
installeret 

Krævet antal før-
stehjælpskasser 

0 til 99 1 

100 til 199 2 

200 til 299 3 

300 eller derover 4 
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b) Luftfartsforetagendet skal sikre, at førstehjælpskasserne 

 

1) regelmæssigt inspiceres for så vidt muligt at fastslå, om indholdet fortsat er i den stand, 

der kræves til det tilsigtede formål, og 

 

2) regelmæssigt suppleres op i overensstemmelse med instruktionerne på disses etiketter, 

eller som forholdene tilsiger. 

 

OPS 1.755 

Medicinsk nødudstyr 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine med en maksimal godkendt passager-

sædekonfiguration på flere end 30 sæder, medmindre flyvemaskinen er udstyret med medi-

cinsk nødudstyr, hvis et givet punkt af den planlagte rute ligger mere end 60 minutters flyve-

tid (ved normal marchfart) fra en flyveplads, hvor der kunne forventes at være kvalificeret læ-

gehjælp til rådighed. 

 

b) Luftfartøjschefen skal sikre, at der kun indgives lægemidler af kvalificerede læger, sygeple-

jerske eller tilsvarende kvalificeret personale. 

 

c) Betingelser for medbringelse 

 

1) Det medicinske nødudstyr skal være støv- og fugttæt og skal medbringes under sikker-

hedsforanstaltninger, om muligt i cockpittet, og 
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2) luftfartsforetagendet skal sikre, at det medicinske nødudstyr: 

 

i) regelmæssigt inspiceres for så vidt muligt at fastslå, om indholdet fortsat er i den 

stand, der kræves til det tilsigtede formål, og 

 

ii) regelmæssigt suppleres op i overensstemmelse med instruktionerne på etiketterne, 

eller som forholdene tilsiger. 

 

OPS 1.760 

Førstehjælpsilt 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en trykreguleret flyvemaskine ved højder over 

25 000 ft, hvor der kræves et kabinebesætningsmedlem om bord, medmindre flyvemaskinen 

er udstyret med en forsyning af ufortyndet ilt til passagerer, som af fysiologiske årsager måtte 

have behov for ilt efter trykfald i kabinen. Iltmængden skal beregnes ved hjælp af en gennem-

snitlig gennemstrømningsmængde på mindst 3 liter Standard Temperature Pressure Dry 

(STPD)/minut/person, som tilføres under hele flyvningen efter trykfald i kabinen ved kabine-

trykhøjder på over 8 000 ft, for mindst 2% af de befordrede passagerer men i intet tilfælde for 

mindre end én person. Der skal forefindes et tilstrækkeligt antal dispenserenheder, men i intet 

tilfælde færre end to med en anordning, som sætter kabinebesætningen i stand til at anvende 

forsyningen. 

 

b) Den mængde førstehjælpsilt, der kræves ved en bestemt operation, skal bestemmes på grund-

lag af kabinetrykhøjder og flyvningens varighed i overensstemmelse med de operationelle 

procedurer, der er fastsat for hver operation og rute. 



 
13376/1/05 REV 1  NS/cs 270 
BILAG DG C III   DA 

c) Iltudstyret, hvormed flyvemaskinen er udstyret, skal være i stand til at generere en masse-

strøm til hver bruger på mindst fire liter pr. minut, STPD. Der kan anvendes anordninger til at 

sænke strømmen til ikke under to liter pr. minut, STPD, ved en given højde. 

 

OPS 1.770 

Supplerende ilt – Trykregulerede flyvemaskiner 

(se bilag 1 til OPS 1.770) 

 

a) Generelt 

 

1) Luftfartsforetagendet må ikke operere en trykreguleret flyvemaskine ved trykhøjder på 

over 10 000 ft, medmindre der er supplerende iltudstyr til rådighed, som er i stand til at 

lagre og afgive den i dette punkt foreskrevne ilttilførsel. 

 

2) Den krævede mængde supplerende ilt bestemmes på grundlag af kabinetrykhøjden, 

flyvningens varighed og den antagelse, at der vil forekomme svigt i kabinetrykket ved 

den højde eller på det punkt af flyvningen, som er mest kritisk ud fra synspunktet om 

iltbehov, og at flyvemaskinen efter dette svigt i overensstemmelse med de i flyvehånd-

bogen angivne nødprocedurer vil stige ned til en højde, som er sikker for den rute, der 

skal flyves, og som muliggør fortsat sikker flyvning og landing. 
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3) Efter svigt i kabinetrykket skal kabinetrykhøjden anses for at være den samme som fly-

vemaskinens trykhøjde, medmindre det over for myndigheden påvises, at et muligt svigt 

i kabine- eller tryksystemet ikke vil medføre, at kabinetrykhøjden er lig med flyvema-

skinens trykhøjde over havets overflade. Den påviste maksimale kabinetrykhøjde kan 

under disse omstændigheder anvendes som grundlag for bestemmelsen af ilttilførslen. 

 

b) Krav til iltudstyr og ilttilførsel 

 

1) Flyvebesætningsmedlemmer 

 

i) Hvert medlem af flyvebesætningen, som gør tjeneste i cockpittet, skal tilføres 

supplerende ilt i overensstemmelse med bilag 1. Hvis alle siddende personer i 

cockpitsæder tilføres ilt fra flyvebesætningens iltforsyningskilde, skal de med 

hensyn til ilttilførsel betragtes som flyvebesætningsmedlemmer, der gør tjeneste i 

cockpittet. Siddende personer i cockpitsæder, som ikke tilføres ilt fra cockpitbe-

sætningens iltforsyningkilde, skal med hensyn til ilttilførsel betragtes som passa-

gerer. 

 

ii) Flyvebesætningsmedlemmer, som ikke er omfattet af ovenstående under-

punkt b)1)i), skal med hensyn til ilttilførsel betragtes som passagerer. 

 

iii) Der skal være placeret iltmasker, som er inden for flyvebesætningsmedlemmernes 

umiddelbare rækkevidde, når de befinder sig på deres anviste tjenesteplads. 
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iv) Iltmasker til brug for flyvebesætningsmedlemmer i trykregulerede flyvemaskiner, 

som opererer over 25.000 ft, skal være en masketype til hurtig iførelse. 

 

2) Kabinebesætningsmedlemmer, yderligere besætningsmedlemmer og passagerer 

 

i) Kabinebesætningsmedlemmer og passagerer skal tilføres supplerende ilt i over-

ensstemmelse med bilag 1, medmindre nedenstående underpunkt v) finder anven-

delse. Kabinebesætningsmedlemmer, som befordres ud over det krævede 

mindsteantal af kabinebesætningsmedlemmer, og yderligere besætningsmedlem-

mer skal med hensyn til ilttilførsel betragtes som passagerer. 

 

ii) Flyvemaskiner, der er beregnet til at operere ved trykhøjder på over 25 000 ft, skal 

være udstyret med tilstrækkelige reserveudtag og masker og/eller et tilstrækkeligt 

antal bærbare iltenheder med masker til brug for alle de krævede kabinebesæt-

ningsmedlemmer. Reserveudtagene og/eller de bærbare iltenheder skal være jævnt 

fordelt i hele kabinen for at sikre, at der umiddelbart er ilt til rådighed for hvert 

krævet kabinebesætningsmedlem uanset medlemmets placering på det tidspunkt, 

hvor kabinetrykket svigter. 

 

iii) Flyvemaskiner, som er beregnet til at operere ved trykhøjder på over 25.000 ft, 

skal være udstyret med en iltdispenserenhed, som er forbundet med iltforsy-

ningsterminaler, der er umiddelbart til rådighed for hver enkelt siddende person, 

uanset hvor den pågældende sidder. Det samlede antal dispenserenheder og udtag 

skal overstige antallet af sæder med mindst 10%. Reserveenhederne skal være 

jævnt fordelt i hele kabinen. 
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iv) Flyvemaskiner, som er beregnet til at operere ved trykhøjder på over 25.000 ft, el-

ler som, når de opererer ved eller under 25 000 ft, ikke inden for 4 minutter kan 

stige sikkert ned til 13 000 ft, og hvis første individuelle luftdygtighedsbevis er 

udstedt den 9. november 1998 eller derefter, skal være udstyret med automatisk 

udfoldeligt iltudstyr, som er umiddelbart til rådighed for hver enkelt person, uan-

set hvor den pågældende sidder. Det samlede antal dispenserenheder og udtag skal 

overstige antallet af sæder med mindst 10%. Reserveenhederne skal være jævnt 

fordelt i hele kabinen. 

 

v) De i bilag 1 anførte krav til ilttilførsel for flyvemaskiner, som ikke er certificeret 

til at flyve ved højder over 25 000 ft, kan nedsættes til den samlede flyvetid ved 

kabinetrykhøjder på mellem 10 000 ft og 13.000 ft for alle de krævede kabinebe-

sætningsmedlemmer og for mindst 10% af passagererne, såfremt flyvemaskinen 

på alle punkter langs ruten, der skal flyves, er i stand til inden for 4 minutter at 

stige sikkert ned til en kabinetrykhøjde på 13 000 ft. 

 

OPS 1.775 

Supplerende ilt – Ikke-trykregulerede flyvemaskiner 

(se bilag 1 til OPS 1.775) 

 

a) Generelt 

 

1) Luftfartsforetagendet må ikke operere en ikke-trykreguleret flyvemaskine ved højder 

over 10 000 ft, medmindre der er supplerende iltudstyr til rådighed, som er i stand til at 

lagre og afgive den foreskrevne ilttilførsel. 
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2) Mængden af supplerende ilt til livets opretholdelse, som kræves til en bestemt operati-

on, skal bestemmes på grundlag af flyvehøjder og flyvningens varighed i overensstem-

melse med de operationelle procedurer, der er fastsat for hver operation i driftshåndbo-

gen, og med de ruter, der skal flyves, samt med de i driftshåndbogen angivne nødproce-

durer. 

 

3) En flyvemaskine, som er beregnet til at operere ved trykhøjder på over 10 000 ft, skal 

være udstyret med udstyr, som er i stand til at lagre og afgive den krævede ilttilførsel. 

 

b) Krav til ilttilførsel 

 

1) Flyvebesætningsmedlemmer. Hvert medlem af flyvebesætningen, som gør tjeneste i 

cockpittet, skal tilføres supplerende ilt i overensstemmelse med bilag 1. Hvis alle sid-

dende personer i cockpitsæder tilføres ilt fra flyvebesætningens iltforsyningskilde, skal 

de med hensyn til ilttilførsel betragtes som flyvebesætningsmedlemmer, der gør tjeneste 

i cockpittet. 

 

2) Kabinebesætningsmedlemmer, yderligere besætningsmedlemmer og passagerer. Kabi-

nebesætningsmedlemmer og passagerer skal tilføres ilt i overensstemmelse med bilag 1. 

Kabinebesætningsmedlemmer, som befordres ud over det krævede mindsteantal af ka-

binebesætningsmedlemmer, og yderligere besætningsmedlemmer skal med hensyn til 

ilttilførsel betragtes som passagerer. 



 
13376/1/05 REV 1  NS/cs 275 
BILAG DG C III   DA 

OPS 1.780 

Besætningens udstyr til beskyttelse af åndedræt 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en trykreguleret flyvemaskine eller en ikke-

trykreguleret flyvemaskine med en maksimal certificeret startmasse på over 5 700 kg eller 

med en maksimal godkendt passagersædekonfiguration på flere end 19 sæder, medmindre 

 

1) flyvemaskinen har udstyr til at beskytte øjne, næse og mund på hvert flyvebesætnings-

medlem, som gør tjeneste i cockpittet, og til at tilføre ilt i en periode på ikke under 

15 minutter. Tilførslen til udstyret til beskyttelse af åndedrættet (Protective Breathing 

Equipment) (PBE) kan leveres af den supplerende ilt, som kræves i JAR–OPS 

1.770b)1) eller OPS 1.775b)1). Endvidere skal der, når flyvebesætningen består af mere 

end én person, og der ikke medføres et kabinebesætningsmedlem, medføres bærbart 

PBE til beskyttelse af ét flyvebesætningsmedlems øjne, næse og mund og til forsyning 

af indåndingsluft i en periode på ikke under 15 minutter, og 

 

2) flyvemaskinen har tilstrækkeligt bærbart PBE til at beskytte alle de krævede kabinebe-

sætningsmedlemmers øjne, næse og mund og til at levere indåndingsluft i en periode på 

ikke under 15 minutter. 

 

b) PBE, der er beregnet til brug for flyvebesætningen, skal være praktisk placeret i cockpittet og 

være lettilgængeligt for omgående anvendelse af hvert af de krævede flyvebesætningsmed-

lemmer på deres anviste tjenestepladser. 

 

c) PBE, der er beregnet til brug af kabinebesætningen, skal være installeret ved siden af hvert af 

de krævede kabinebesætningsmedlemmers tjenesteplads. 
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d) Der skal forefindes yderligere, lettilgængeligt bærbart PBE, som skal være placeret ved eller i 

tilknytning til de i OPS 1.790c) og d) krævede manuelle ildslukkere, dog skal PBE'et, hvis 

ildslukkeren befinder sig inde i et lastrum, anbringes udenfor men ved siden af indgangen til 

det pågældende lastrum. 

 

e) PBE må, når det er i brug, ikke forhindre den kommunikation, der er foreskrevet i OPS 1.685, 

OPS 1.690, OPS 1.810 og OPS 1.850. 

 

OPS 1.790 

Manuelle ildslukkere 

 

Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine, medmindre der forefindes manuelle ild-

slukkere til brug i besætnings- og passagerkabiner samt, hvis dette er relevant, i lastrum og pantryer 

i overensstemmelse med følgende: 

 

a) arten og mængden af slukningsmidlet skal være egnet til de former for brand, som kan forven-

tes at forekomme i den kabine eller det rum, hvor ildslukkeren efter hensigten skal anvendes, 

og skal med hensyn til personalekabiner minimere risikoen for koncentration af giftige luftar-

ter, 

 

b) der skal være mindst én manuel ildslukker, som indeholder halon 1211 (bromchlordifluor-

methan, CBrCIF2) eller tilsvarende som slukningsmiddel, praktisk placeret i cockpittet til 

brug for flyvebesætningen, 

 

c) der skal være mindst en manuel ildslukker placeret i eller være lettilgængelig til brug fra hvert 

pantry, som ikke er placeret på hovedpassagerdækket, 
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d) der skal være mindst en lettilgængelig manuel ildslukker til rådighed til brug i hver klasse A 

eller klasse B last- eller bagagerum og i hver klasse E lastrum, hvortil besætningsmedlem-

merne har adgang under flyvningen, og 

 

e) mindst nedenstående antal manuelle ildslukkere skal være praktisk placeret i passagerkabi-

nen/-kabinerne: 

 

Maksimal godkendt passagersæ-
dekonfiguration 

Antal ildslukkere 

7 til 30 1 

31 til 60 2 

61 til 200 3 

201 til 300 4 

301 til 400 5 

401 til 500 6 

501 til 600 7 

601 eller derover 8 

 

 

Hvis der kræves to eller flere ildslukkere, skal disse være jævnt fordelt i passagerkabinen. 
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f) Mindst én af de krævede ildslukkere, som er placeret i passagerkabinen i en flyvemaskine 

med en maksimal godkendt passagersædekonfiguration på mindst 31 og ikke over 60 sæder, 

og mindst to af de ildslukkere, der er placeret i passagerkabinen i en flyvemaskine med en 

maksimal godkendt passagersædekonfiguration på 61 eller flere sæder, skal indeholde ha-

lon 1211 (bromchlordifluormethan, CBrCIF2) eller tilsvarende som slukningsmiddel. 

 

OPS 1.795 

Katastrofeøkser og koben 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine med en maksimal certificeret start-

masse på over 5 700 kg eller med en maksimal godkendt passagersædekonfiguration på flere 

end 9 sæder, medmindre flyvemaskinen er udstyret med mindst en katastrofeøkse eller et ko-

ben, som er placeret i cockpittet. Hvis den maksimale godkendte passagersædekonfiguration 

er flere end 200 sæder, skal der medføres en yderligere katastrofeøkse eller et yderligere ko-

ben, som skal være placeret i eller i nærheden af det bageste pantryområde. 

 

b) Katastrofeøkser og koben, som er placeret i passagerkabinen, må ikke være synlige for passa-

gererne. 
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OPS 1.800 

Markering af brudpunkter 

 

Såfremt der på flyvemaskinens fuselage findes områder, som er egnede til at blive gennembrudt af 

redningsmandskab, skal luftfartsforetagendet sikre, at sådanne områder er markeret som vist neden-

for. Markeringerne skal være røde eller gule, og de skal om nødvendigt have et hvidt omrids som 

kontrast til baggrunden. Hvis afstanden mellem hjørnemarkeringerne er på mere end 2 meter, skal 

der indsættes mellemliggende linjer på 9 cm x 3 cm, så der ikke er mere end 2 meter mellem til-

grænsende markeringer. 

 

 

 

 
 

OPS 1.805 

Midler til nødevakuering 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine, hvor passagernødudgangens dørtrin 

 

1) er mere end 1,83 meter (6 fod) over jorden, når flyvemaskinen står på jorden med lan-

dingsstellet sænket, eller 
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2) ville være mere end 1,83 meter (6 fod) over jorden, efter at et eller flere af landingsstel-

lets ben er brudt sammen eller ikke har sænket sig, og for hvilken der første gang er an-

søgt om typecertifikat den 1. april 2000 eller derefter, 

 

medmindre flyvemaskinen er udstyret med udstyr eller anordninger, som er til rådighed 

ved hver udgang, hvor underpunkt 1) eller 2) finder anvendelse, og som sætter passage-

rer og besætning i stand til at nå jorden sikkert i en nødsituation. 

 

b) Dette udstyr eller disse anordninger behøver ikke at findes ved udgange over vingen, hvis det 

specificerede sted på flyvemaskinekonstruktionen, hvor flugtvejen slutter, er mindre end 

1,83 meter (6 fod) fra jorden, når flyvemaskinen står på jorden med landingsstellet sænket og 

klapperne i start- eller landingsposition, afhængigt af, hvilken klapposition der er længst over 

jorden. 

 

c) I flyvemaskiner, for hvilke der kræves en særskilt nødudgang til flyvebesætningen, og 

 

1) for hvilke nødudgangens laveste punkt er mere end 1,83 meter (6 fod) over jorden, når 

landingsstellet er sænket, eller 

 

2) for hvilke der første gang er ansøgt om typecertifikat den 1. april 2000 eller derefter, og 

hvor nødudgangen ville være mere end 1,83 meter (6 fod) over jorden, efter at et eller 

flere af landingsstellets ben er brudt sammen eller ikke har sænket sig, skal der være en 

anordning, som bistår alle medlemmer af flyvebesætningen med at nå jorden sikkert i en 

nødsituation. 
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OPS 1.810 

Megafoner 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine med en maksimal godkendt passager-

sædekonfiguration på flere end 60 sæder, som befordrer en eller flere passagerer, medmindre 

den er udstyret med bærbare batteridrevne megafoner, som er lettilgængelige til brug for be-

sætningsmedlemmerne under en nødevakuering, i følgende forhold: 

 

1) for hvert passagerdæk: 

 

Passagersædekonfiguration Antal krævede megafo-
ner 

61 til 99 1 

100 eller derover 2 

 

 

2) for flyvemaskiner med mere end et passagerdæk kræves der i alle tilfælde, når den sam-

lede passagersædekonfiguration er på flere end 60 sæder, mindst 1 megafon. 
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OPS 1.815 

Nødbelysning 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en passagerflyvemaskine med en maksimal godkendt 

passagersædekonfiguration på flere end 9 sæder, medmindre flyvemaskinen er udstyret med 

et nødbelysningssystem med uafhængig strømforsyning, som kan lette evakueringen af fly-

vemaskinen. 

 

1) For flyvemaskiner med en maksimal godkendt passagersædekonfiguration på flere end 

19 sæder skal nødbelysningssystemet omfatte 

 

i) kilder til almindelig kabinebelysning, 

 

ii) indvendig belysning i områder med nødudgange i gulvniveau og 

 

iii) oplyste nødudgangsmarkeringer og lokaliseringsskilte. 

 

iv) For flyvemaskiner, for hvilke ansøgningen om typecertifikat eller tilsvarende er 

indsendt inden den 1. maj 1972, og ved flyvning om natten skal nødbelysnings-

systemet omfatte udvendig nødbelysning ved alle udgange over vingerne og ved 

udgange, hvor der kræves hjælpemidler til nedstigning. 

 

v) For flyvemaskiner, for hvilke ansøgningen om typecertifikat eller tilsvarende er 

indsendt den 1. maj 1972 eller derefter, og ved flyvning om natten skal nødbe-

lysningssystemet omfatte udvendig nødbelysning ved alle passagernødudgange. 
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vi) For flyvemaskiner, for hvilke typecertifikatet første gang er udstedt den 

1. januar 1958 eller derefter, skal nødbelysningssystemet omfatte et gulvmonteret 

system til markering af nødflugtveje i passagerkabinen/-kabinerne. 

 

2) For flyvemaskiner med en maksimal godkendt passagersædekonfiguration på 19 eller 

færre sæder, og som er certificeret i overensstemmelse med certificeringsspecifikatio-

nerne i CS-25 eller CS-23 skal nødbelysningssystemet omfatte 

 

i) kilder til almindelig kabinebelysning, 

 

ii) indvendig belysning i nødudgangsområder og 

 

iii) oplyste nødudgangsmarkeringer og lokaliseringsskilte. 

 

3) For flyvemaskiner med en maksimal godkendt passagersædekonfiguration på 19 eller 

færre sæder, og som ikke er certificeret i overensstemmelse med certificeringsspecifika-

tionerne i CS-25 eller CS-23, skal nødbelysningssystemet omfatte kilder til almindelig 

kabinebelysning. 

 

b) Luftfartsforetagendet må ikke om natten operere en passagerflyvemaskine med en maksimal 

godkendt passagersædekonfiguration på 9 eller færre sæder, medmindre den er udstyret med 

en kilde til almindelig kabinebelysning, der letter evakueringen af flyvemaskinen. Systemet 

kan omfatte loftsbelysning eller andre belysningskilder, som allerede er monteret på flyvema-

skinen, og som er i stand til at forblive operative, efter at flyvemaskinens batteri er koblet fra. 
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OPS 1.820 

Automatisk nødlokaliseringssender (Emergency Locator Transmitter) 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine, som har fået udstedt det første indivi-

duelle luftdygtighedsbevis den 1. januar 2002 eller derefter, medmindre den er udstyret med 

en automatisk nødlokaliseringssender (ELT), som er i stand til at sende på 121,5 MHz og 

406 MHz. 

 

b) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine, som har fået udstedt det første indivi-

duelle luftdygtighedsbevis før den 1. januar 2002, medmindre den er udstyret med en automa-

tisk nødlokaliseringssender (ELT), som er i stand til at sende på 121,5 MHz og 406 MHz. 

 

c) Luftfartsforetagendet skal sikre, at alle ELT'er, som er i stand til at sende på 406 MHz, er ko-

dede i overensstemmelse med ICAO bilag 10 og er registreret hos den nationale myndighed, 

som er ansvarlig for at iværksætte eftersøgning og redning, eller hos en anden nærmere angi-

vet myndighed. 

 

OPS 1.825 

Redningsveste 

 

a) Landflyvemaskiner. Luftfartsforetagendet må ikke operere en landflyvemaskine 

 

1) ved flyvning over vand og i en afstand af mere end 50 sømil fra kysten, eller 
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2) ved start eller landing på en flyveplads, hvor start- eller indflyvningsbanen er placeret 

på en sådan måde over vand, at der i tilfælde af et uheld ville være sandsynlighed for 

nødlanding på vandet,  

 

medmindre flyvemaskinen er udstyret med redningsveste, som er forsynet med overlevel-

seslokaliseringslys, til hver person om bord. Hver redningsvest skal være anbragt i en positi-

on, som er lettilgængelig fra den persons sæde eller køje, til hvem vesten er beregnet. Red-

ningsveste til børn kan erstattes af andre godkendte flydeanordninger, som er udstyret med 

overlevelseslokaliseringslys. 

 
b) Vandflyvemaskiner og amfibieflyvemaskiner. Luftfartsforetagendet må ikke operere en vand-

flyvemaskine eller en amfibieflyvemaskine på vand, medmindre flyvemaskinen er udstyret 
med redningsveste, der er forsynet med overlevelseslokaliseringslys, til hver person om bord. 
Hver redningsvest skal være anbragt i en position, som er lettilgængelig fra den persons sæde 
eller køje, til hvem vesten er beregnet. Redningsveste til børn kan erstattes af andre godkendte 
flydeanordninger, som er udstyret med overlevelseslokaliseringslys. 

 
OPS 1.830 

Redningsflåder og overlevelses-ELT'er til længere flyvninger over vand 
 

a) På flyvninger over vand må luftfartsforetagendet ikke operere en flyvemaskine i en afstand fra 
land, som er egnet til nødlanding, som er større end svarende til: 

 
1) 120 minutter ved marchfart eller 400 sømil afhængigt af, hvilken afstand der er kortest, 

for flyvemaskiner, som er i stand til at fortsætte flyvningen til en flyveplads med den) 
kritiske motor(er) ude af drift på et givet punkt langs ruten eller de planlagte omdirige-
ringer, eller 
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2) 30 minutter ved marchfart eller 100 sømil afhængigt af, hvilken afstand der er kortest, 
for alle andre flyvemaskiner, medmindre der medføres det i nedenstående underpunkt b) 
og c) angivne udstyr. 

 
b) Tilstrækkelige redningsflåder til alle ombordværende. Medmindre der forefindes ekstra red-

ningsflåder med tilstrækkelig kapacitet, skal den opdrifts- og siddepladskapacitet, der ligger 
ud over redningsflådernes nominelle kapacitet, kunne rumme alle ombordværende på flyve-
maskinen i tilfælde af tab af én redningsflåde med den største nominelle kapacitet. Rednings-
flåderne skal være udstyret med 

 
1) et overlevelseslokaliseringslys og 
 
2) redningsudstyr, inklusive de midler til opretholdelse af livet, som egner sig for den 

flyvning, der skal udføres, og 
 

c) mindst to nødlokaliseringssendere (ELT s)), som er i stand til at sende på de nødfrekvenser, 
der foreskrives i ICAO, bilag 10, bind V, kapitel 2. 

 
OPS 1.835 

Overlevelsesudstyr 
 

Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine over områder, i hvilke eftersøgning og red-
ning ville være specielt vanskelig, medmindre flyvemaskinen er udstyret med følgende: 
 
a) signaleringsudstyr, som kan frembringe de pyrotekniske nødsignaler, der er beskrevet i ICAO, 

bilag 2, 
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b) mindst én ELT s), som er i stand til at sende på de nødfrekvenser, der foreskrives i ICAO, bi-
lag 10, bind V, kapitel 2, og 

 
c) yderligere overlevelsesudstyr til den rute, der skal flyves, under hensyn til antallet af personer 

om bord, dog er det ikke nødvendigt at medføre det i underpunkt c) angivne udstyr, hvis fly-

vemaskinen enten 

 

1) forbliver inden for en afstand fra et område, hvor eftersøgning og redning ikke er speci-

elt vanskelig, svarende til 

 

i) 120 minutter ved marchfart med én motor ude af drift for flyvemaskiner, som er i 

stand til at fortsætte flyvningen til en flyveplads med den) kritiske motor(er) ude 

af drift på et givet punkt langs ruten eller de planlagte omdirigeringer, eller 

 

ii) 30 minutter ved marchfart for alle andre flyvemaskiner 

 

eller 

 

2) for flyvemaskiner, som er certificeret i henhold til certificeringsspecifikationerne i CS-

25 eller tilsvarende, en afstand, som ikke er længere end den afstand, der svarer til 

90 minutter ved marchfart fra et område, som er egnet til udførelse af en nødlanding. 
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OPS 1.840 

Vandflyvemaskiner og amfibieflyvemaskiner – Diverse udstyr 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en vandflyvemaskine eller en amfibieflyvemaskine på 

vandet, medmindre den er udstyret med 

 

1) et drivanker og andet udstyr, som er nødvendigt for at lette fortøjning, forankring eller 

manøvrering af flyvemaskinen på vandet, og som er relevant for flyvemaskinens størrel-

se, vægt og betjeningsegenskaber, og 

 

2) udstyr til frembringelse af de lydsignaler, som foreskrives i de internationale søvejsreg-

ler, hvor dette er relevant. 

 

Bilag 1 til OPS 1.175 

Flyvedatarekordere–1 - Liste over parametre, der skal rekorderes 

 

Tabel A1 – Flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på over 5 700 kg 

 

Note: Tallet i venstre kolonne angiver serienumre vist i EUROCAE-dokument ED55 

 

NR PARAMETER 

1 TIME OR RELATIVE TIME COUNT 

2 PRESSURE ALTITUDE 
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3 INDICATED AIRSPEED 

4 HEADING 

5 NORMAL ACCELERATION 

6 PITCH ATTITUDE 

7 ROLL ATTITUDE 

8 MANUAL RADIO TRANSMISSION KEYING 

9 PROPULSIVE THRUST/ POWER ON EACH ENGINE AND COCKPIT 

THRUST/POWER LEVER POSITION IF APPLICABLE 

10 TRAILING EDGE FLAP OR COCKPIT CONTROL SELECTION 

11 LEADING EDGE FLAP OR COCKPIT CONTROL SELECTION 

12 THRUST REVERSE STATUS 

13 GROUND SPOILER POSITION AND/OR SPEED BRAKE SELECTION 

14 TOTAL OR OUTSIDE AIR TEMPERATURE 

15 AUTOPILOT, AUTOTHROTTLE AND AFCS MODE AND ENGAGEMENT STA-

TUS 

16 LONGITUDINAL ACCELERATION (BODY AXIS) 

17 LATERAL ACCELERATION 
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Tabel A2 – Flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på 5 700 kg eller derunder 

 

Note: Tallet i venstre kolonne angiver serienumre vist i EUROCAE-dokument ED55 

 

NR PARAMETER 

1 TIME OR RELATIVE TIME COUNT 

2 PRESSURE ALTITUDE 

3 INDICATED AIRSPEED 

4 HEADING 

5 NORMAL ACCELERATION 

6 PITCH ATTITUDE 

7 ROLL ATTITUDE 

8 MANUAL RADIO TRANSMISSION KEYING 

9 PROPULSIVE THRUST/ POWER ON EACH ENGINE AND COCKPIT 

THRUST/POWER LEVER POSITION IF APPLICABLE  
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10 TRAILING EDGE FLAP OR COCKPIT CONTROL SELECTION 

11 LEADING EDGE FLAP OR COCKPIT CONTROL SELECTION 

12 THRUST REVERSE STATUS 

13 GROUND SPOILER POSITION AND/OR SPEED BRAKE SELECTION 

14 TOTAL OR OUTSIDE AIR TEMPERATURE. 

15 AUTOPILOT/AUTOTHROTTLE ENGAGEMENT STATUS 

16 ANGLE OF ATTACK (IF A SUITABLE SENSOR IS AVAILABLE) 

17 LONGITUDINAL ACCELERATION (BODY AXIS) 
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Tabel B – Yderligere parametre for flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på over 

27 000 kg 

 

Note: Tallet i venstre kolonne angiver serienumre vist i EUROCAE-dokument ED55 

 

NR. PARAMETER 

18 PRIMARY FLIGHT CONTROLS - CONTROL SURFACE POSITION AND/OR PI-

LOT INPUT (PITCH, ROLL, YAW) 

19 PITCH TRIM POSITION 

20 RADIO ALTITUDE 

21 VERTICAL BEAM DEVIATION (ILS GLIDE PATH OR MLS ELEVATION) 

22 HORIZONTAL BEAM DEVIATION ( ILS LOCALISER OR MLS AZIMUTH) 

23 MARKER BEACON PASSAGE 

24 WARNINGS 
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25 RESERVED ( NAVIGATION RECEIVER FREQUENCY SELECTION IS RECOM-

MENDED) 

26 RESERVED (DME DISTANCE IS RECOMMENDED) 

27 LANDING GEAR SQUAT SWITCH STATUS OR AIR/GROUND STATUS 

28 GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEM 

29 ANGLE OF ATTACK 

30 LOW PRESSURE WARNING (HYDRAULIC AND PNEUMATIC POWER) 

31 GROUNDSPEED 

32 LANDING GEAR OR GEAR SELECTOR POSITION 

 



 
13376/1/05 REV 1  NS/cs 294 
BILAG DG C III   DA 

Tabel C – Flyvemaskiner udstyret med elektroniske displaysystemer 

 

Note: Tallet i midterste kolonne angiver serienumre vist i EUROCAE-dokument ED55, tabel A1.5 

 

NR. NR. PARAMETER 

33 6 SELECTED BAROMETRIC SETTING (EACH PILOT STATION) 

34  7 SELECTED ALTITUDE 

35  8 SELECTED SPEED 

36 9 SELECTED MACH 

37  10 SELECTED VERTICAL SPEED 

38  11 SELECTED HEADING 

39  12 SELECTED FLIGHT PATH 

40  13 SELECTED DECISION HEIGHT 

41  14 EFIS DISPLAY FORMAT 

42  15 MULTI FUNCTION /ENGINE / ALERTS DISPLAY FORMAT 

 



 
13376/1/05 REV 1  NS/cs 295 
BILAG DG C III   DA 

Bilag 1 til OPS 1.720 

Flyvedatarekordere–2 - Liste over parametre, der skal rekorderes 

 

Tabel A – Flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på over 5 700 kg 

 

NR. PARAMETER 

1 TIME OR RELATIVE TIME COUNT 

2 PRESSURE ALTITUDE 

3 INDICATED AIRSPEED 

4 HEADING 

5 NORMAL ACCELERATION 

6 PITCH ATTITUDE 

7 ROLL ATTITUDE 

8 MANUAL RADIO TRANSMISSION KEYING UNLESS AN ALTERNATE MEANS 

TO SYNCHRONISE FDR AND CVR RECORDINGS IS PROVIDED 

9 POWER ON EACH ENGINE 
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10 TRAILING EDGE FLAP OR COCKPIT CONTROL SELECTION 

11 LEADING EDGE FLAP OR COCKPIT CONTROL SELECTION 

12 THRUST REVERSE POSITION (FOR TURBOJET AEROPLANES ONLY) 

13 GROUND SPOILER POSITION AND/OR SPEED BRAKE SELECTION 

14 OUTSIDE AIR TEMPERATURE OR TOTAL AIR TEMPERATURE 

15a AUTOPILOT ENGAGEMENT STATUS 

15b AUTOPILOT OPERATING MODES, AUTOTHROTTLE AND AFCS SYSTEMS 

ENGAGEMENT STATUS AND OPERATING MODES. 
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Tabel B – Yderligere parametre for flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på over 

27 000 kg 

 

 PARAMETER 

16 LONGITUDINAL ACCELERATION 

17 LATERAL ACCELERATION 

18 PRIMARY FLIGHT CONTROLS - CONTROL SURFACE POSITION AND/OR PILOT 

INPUT (PITCH, ROLL AND YAW) 

19 PITCH TRIM POSITION 

20 RADIO ALTITUDE 

21 GLIDE PATH DEVIATION 

22 LOCALISER DEVIATION 

23 MARKER BEACON PASSAGE 

24 MASTER WARNING 

25 NAV 1 AND NAV 2 FREQUENCY SELECTION 
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26 DME 1 AND DME 2 DISTANCE  

27 LANDING GEAR SQUAT SWITCH STATUS 

28 GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEM 

29 ANGLE OF ATTACK 

30 HYDRAULICS, EACH SYSTEM (LOW PRESSURE) 

31 NAVIGATION DATA 

32 LANDING GEAR OR GEAR SELECTOR POSITION  
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Bilag 1 til OPS 1.725 

Flyvedatarekordere–3 - Liste over parametre, der skal rekorderes 

 

 

Tabel A  – Flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på over 5 700 kg 

 

NR PARAMETER 

1 TIME OR RELATIVE TIME COUNT 

2 PRESSURE ALTITUDE 

3 INDICATED AIRSPEED 

4 HEADING 

5 NORMAL ACCELERATION 
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Tabel B – Yderligere parametre for flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på over 

27 000 kg 

 

NR PARAMETER 

6 PITCH ATTITUDE 

7 ROLL ATTITUDE 

8 MANUAL RADIO TRANSMISSION KEYING UNLESS AN ALTERNATE MEANS 

TO SYNCHRONISE THE FDR AND CVR RECORDINGS IS PROVIDED 

9 POWER ON EACH ENGINE 

10 TRAILING EDGE FLAP OR COCKPIT CONTROL SELECTION 

11 LEADING EDGE FLAP OR COCKPIT CONTROL SELECTION 

12 THRUST REVERSE POSITION (FOR TURBOJET AEROPLANES ONLY) 

13 GROUND SPOILER POSITION AND/OR SPEED BRAKE SELECTION 

14 OUTSIDE AIR TEMPERATURE OR TOTAL AIR TEMPERATURE 

15a AUTOPILOT ENGAGEMENT STATUS 
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15b AUTOPILOT OPERATING MODES, AUTOTHROTTLE AND AFCS, SYSTEMS 

ENGAGEMENT STATUS AND OPERATING MODES. 

16 LONGITUDINAL ACCELERATION 

17 LATERAL ACCELERATION 

18 PRIMARY FLIGHT CONTROLS – CONTROL SURFACE POSITION AND/OR 

PILOT INPUT (PITCH, ROLL AND YAW) 

19 PITCH TRIM POSITION 

20 RADIO ALTITUDE 

21 GLIDE PATH DEVIATION 

22 LOCALISER DEVIATION 

23 MARKER BEACON PASSAGE 

24 MASTER WARNING 

25 NAV 1 AND NAV 2 FREQUENCY SELECTION 

26 DME 1 AND DME 2 DISTANCE  
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27 LANDING GEAR SQUAT SWITCH STATUS 

28 GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEM 

29 ANGLE OF ATTACK 

30 HYDRAULICS, EACH SYSTEM (LOW PRESSURE) 

31 NAVIGATION DATA ( LATITUDE, LONGITUDE, GROUND SPEED AND DRIFT 

ANGLE) 

32 LANDING GEAR OR GEAR SELECTOR POSITION  
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Bilag 1 til OPS 1.770 

Ilt – Mindstekrav til supplerende ilt for trykregulerede flyvemaskiner under og efter nødnedstigning 

(emergency descent) 

 

 

Tabel 1 

a) b) 

FORSYNING TIL: VARIGHED OG KABINETRYKHØJDE 

1. Alle personer i 

cockpitsæder, 

som gør tjeneste i 

cockpittet 

Den samlede flyvetid, når kabinetrykhøjden overstiger 13 000 ft, og den 

samlede flyvetid, når kabinetrykhøjden overstiger 10 000 ft men ikke 

overstiger 13 000 ft, efter de første 30 minutter ved disse højder, men i 

intet tilfælde mindre end 

 

i) 30 minutter for flyvemaskiner, der er certificeret til flyvning i højder, 

som ikke overstiger 25 000 ft (note 2) 

 

ii) 2 timer for flyvemaskiner, der er certificeret til flyvning i højder, som 

overstiger 25 000 ft (note 3). 

2. Alle krævede ka-

binebesæt-

ningsmedlemmer 

Den samlede flyvetid, når kabinetrykhøjden overstiger 13 000 ft, men 

ikke under 30 minutter (note 2), og den samlede flyvetid, når kabine-

trykhøjden er større end 10 000 ft, men ikke overstiger 13 000 ft, efter 

de første 30 minutter ved disse højder. 

3. 100% af passage-

rerne (note 5) 

Den samlede flyvetid, når kabinetrykhøjden overstiger 15 000 ft, men i 

intet tilfælde under 10 minutter (note 4). 

4. 30% af passage-

rerne (note 5) 

Den samlede flyvetid, når kabinetrykhøjden overstiger 14 000 ft, men 

ikke overstiger 15 000 ft 

5. 10% af passage-

rerne (note 5) 

Den samlede flyvetid, når kabinetrykhøjden overstiger 10 000 ft, men 

ikke overstiger 14 000 ft, efter de første 30 minutter ved disse højder. 
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Note 1: Den anvendte tilførsel skal tage hensyn til kabinetrykhøjden og nedstigningsprofilen for 

de pågældende ruter. 

 

Note 2: Den krævede mindstetilførsel er den mængde ilt, som er nødvendig for en konstant ned-

stigningshastighed fra flyvemaskinens maksimale certificerede operationelle højde til 

10 000 ft på 10 minutter efterfulgt af 20 minutter ved 10 000 ft. 

 

Note 3: Den krævede mindstetilførsel er den mængde ilt, som er nødvendig for en konstant ned-

stigningshastighed fra flyvemaskinens maksimale certificerede operationelle højde til 

10 000 ft på 10 minutter efterfulgt af 110 minutter ved 10 000 ft. Den ilt, som foreskri-

ves i OPS 1.780a)1), kan medregnes ved bestemmelse af den krævede tilførsel. 

 

Note 4: Den krævede mindstetilførsel er den mængde ilt, som er nødvendig for en konstant ned-

stigningshastighed fra flyvemaskines maksimale certificerede operationelle højde til 

15 000 ft. 

 

Note 5: "Passagerer" betyder med henblik på denne tabel passagerer, som rent faktisk medføres, 

og omfatter spædbørn. 
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Bilag 1 til OPS 1.775 

Supplerende ilt til ikke-trykregulerede flyvemaskiner 

 

Tabel 1 

a) b) 

FORSYNING TIL: VARIGHED OG TRYKHØJDE 

1. Alle personer i 

cockpitsæder, som 

gør tjeneste i cock-

pittet 

Den samlede flyvetid ved trykhøjder over 10 000 ft. 

2. Alle krævede kabi-

nebesætningsmed-

lemmer 

Den samlede flyvetid ved trykhøjder over 13 000 ft og for enhver pe-

riode, som overstiger 30 minutter ved trykhøjder over 10 000 ft, men 

som ikke overstiger 13 000 ft. 

3. 100% af passage-

rerne (se note) 

Hele flyvetiden ved trykhøjder over 13 000 ft. 

4. 10% af passagerer-

ne (se note) 

Den samlede flyvetid efter 30 minutter ved trykhøjder, som er større 

end 10 000 ft, men som ikke overstiger 13 000 ft. 

 

 

Note: "Passagerer" betyder med henblik på denne tabel passagerer, der rent faktisk medføres, og 

inkluderer spædbørn under 2 år. 
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SUBPART L 

KOMMUNIKATIONS- OG NAVIGATIONSUDSTYR 

 

OPS 1.845 

Generel indledning 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at en flyvning ikke påbegyndes, medmindre det kommunika-

tions- og navigationsudstyr, som kræves i henhold til denne subpart, 

 

1) er godkendt og installeret i overensstemmelse med de gældende krav, herunder mini-

mumspræstationsnormen og de operationelle krav og luftdygtighedskravene, 

 

2) er installeret på en måde, så svigt i en given enkeltenhed, som kræves til enten kommu-

nikation eller navigation eller begge, ikke resulterer i svigt i en anden enhed, som kræ-

ves til kommunikations- eller navigationsformål, 

 

3) er i operativ stand til den form for flyvning, som udføres, dog bortset fra bestemmelser-

ne i MEL (se OPS 1.030), og 

 

4) er anbragt på en sådan måde, at udstyret, hvis det skal anvendes af et medlem af flyve-

besætningen fra den pågældendes plads under flyvningen, er let at betjene fra denne 

plads. Hvis et og samme udstyr skal betjenes af mere end ét medlem af flyvebesætnin-

gen, skal det installeres, så det umiddelbart kan betjenes fra en given plads, hvorfra det 

er nødvendigt at betjene udstyret. 
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b) Minimumspræstationsnormerne for kommunikations- og navigationsudstyr er de normer, der 

er foreskrevet i European Technical Standard Orders (ETSO) som angivet i de gældende spe-

cifikationer vedrørende European Technical Standard Orders (CS-TSO), medmindre der fore-

skrives andre præstationsnormer i operations- eller luftdygtighedskodeksen. Kommunikati-

ons- og navigationsudstyr, som opfylder andre konstruktions- og præstationsspecifikationer 

end ETSO på datoen for gennemførelsen af OPS, kan forblive i drift eller kan installeres, 

medmindre denne subpart foreskriver yderligere krav. Kommunikations- og navigationsud-

styr, der allerede er godkendt, behøver ikke at overholde en revideret ETSO eller en revideret 

specifikation ud over ETSO, medmindre der foreskrives et krav med tilbagevirkende kraft. 

 

OPS 1.850 

Radioudstyr 

 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine, medmindre flyvemaskinen er udstyret 

med den krævede radio til den type operation, der skal udføres. 

 

b) Hvor der kræves to uafhængige (særskilte og komplette) radiosystemer i medfør af denne sub-

part, skal hvert system have et uafhængigt antenneanlæg, dog kræves der kun én antenne i til-

fælde, hvor der anvendes en trådløs antenne med fast underlag eller andre tilsvarende drifts-

sikre antenneanlæg. 

 

c) Det radiokommunikationsudstyr, som kræves for at overholde ovenstående afsnit a), skal også 

muliggøre kommunikation på den aeronautiske nødfrekvens 121,5 MHz. 
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OPS 1.855 

Audio Selector Panel 

 

Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine i henhold til IFR, medmindre flyvemaskinen 

er udstyret med et Audio Selector Panel, som er tilgængeligt for hvert krævet flyvebesætningsmed-

lem. 

 

OPS 1.860 

Radioudstyr til operationer i henhold til VFR på ruter, som flyves med reference til visuelle land-

mærker 

 

Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine i henhold til VFR på ruter, som kan flyves 

med reference til visuelle landmærker, medmindre flyvemaskinen er udstyret med det radiokommu-

nikationsudstyr, som er nødvendigt under normale operationelle forhold for at opfylde følgende 

krav: 

 

a) kommunikation med relevante jordstationer, 

 

b) kommunikation med relevante ATC-faciliteter fra ethvert punkt i kontrolleret luftrum, inden 

for hvilket der planlægges flyvninger, og 

 

c) modtagelse af meteorologiske oplysninger. 
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OPS 1.865 

Kommunikations- og navigationsudstyr til operationer i henhold til IFR eller VFR 

på ruter, som ikke flyves med reference til visuelle landmærker 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine i henhold til IFR eller VFR på ruter, 

som ikke kan flyves med reference til visuelle landmærker, medmindre flyvemaskinen er ud-

styret med radiokommunikations- og SSR-transponder og navigationsudstyr i overensstem-

melse med de krav, der stilles af lufttrafiktjenesterne i operationsområdet/-områderne. 

 

b) Radioudstyr. Luftfartsforetagendet skal sikre, at radioudstyret som minimum omfatter 

 

1) to uafhængige radiokommunikationssystemer, som er nødvendige under normale opera-

tionelle forhold for at kommunikere med en relevant jordstation fra ethvert punkt på ru-

ten, herunder omdirigeringer, og 

 

2) SSR-transponderudstyr som krævet for den rute, der flyves. 

 

c) Navigationsudstyr. Luftfartsforetagendet skal sikre, at navigationsudstyret 

 

1) som minimum omfatter 

 

i) ét VOR-modtagesystem, ét ADF-system, ét DME, idet det dog ikke er nødvendigt 

at installere et ADF-system, hvis der ikke er krav om anvendelse af ADF i nogen 

af den planlagte flyvnings faser, 
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ii) ét ILS eller MLS, hvor der kræves ILS eller MLS til indflyvningsnavigationsfor-

mål, 

 

iii) ét markereringsfyr (Marker Beacon), hvor der kræves et markeringsfyr til indflyv-

ningsnavigationsformål, 

 

iv) et områdenavigationssystem, når der kræves områdenavigation for den rute, der 

flyves, 

 

v) et yderligere DME-system på enhver rute eller dele heraf, hvor navigationen ude-

lukkende bygger på DME-signaler, 

 

vi) et yderligere VOR-modtagesystem på enhver rute eller dele heraf, hvor navigatio-

nen udelukkende bygger på VOR-signaler, 

 

vii) et ADF-system på enhver rute eller dele heraf, hvor navigationen udelukkende 

bygger på NDB-signaler, eller 

 

2) er i overensstemmelse med den krævede navigationspræstationstype (Required 

Navigation Performance (RNP) Type) til operation i det pågældende luftrum. 

 

d) Luftfartsforetagendet kan operere en flyvemaskine, som ikke er udstyret med ADF eller med 

det navigationsudstyr, der er angivet i ovenstående under c)1)vi) og/eller c)1)vii), forudsat at 

flyvemaskinen er udstyret med alternativt udstyr, som er godkendt af myndigheden for den 

rute, som flyves. Det alternative udstyrs pålidelighed og nøjagtighed skal tillade sikker navi-

gation på den planlagte rute. 
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e) Luftfartsforetagendet skal sikre, at VHF-kommunikationsudstyr, ILS-localiser og VOR-

modtagere, der er installeret i flyvemaskiner, som skal opereres i henhold til IFR, er af en ty-

pe, der er godkendt som værende i overensstemmelse med FM-

immunitetspræstationsnormerne. 

 

OPS 1.866 

Transponderudstyr 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine, medmindre den er udstyret med 

 

1) en SSR-transponder med højderapporteringssystem, og 

 

2) andet SSR-transponderudstyr som krævet for den rute, der flyves. 

 

OPS 1.870 

Yderligere navigationsudstyr til operationer i MNPS-luftrum 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine i MNPS-luftrum, medmindre flyve-

maskinen er udstyret med navigationsudstyr, der er i overensstemmelse med de specifikatio-

ner for minimumsnavigationspræstation, som foreskrives i ICAO dok. 7030 i form af regiona-

le supplerende procedurer (Regional Supplementary Procedures). 

 

b) Det navigationsudstyr, som kræves i dette punkt, skal være synligt og brugbart for hver pilot, 

som sidder på sin tjenesteplads. 

 

c) En flyvemaskine skal ved ubegrænset operation i MNPS-luftrum være udstyret med to uaf-

hængige langdistancenavigationssystemer (Long Range Navigation System (LRNS)). 
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d) En flyvemaskine skal ved operation i MNPS-luftrum langs særlige ruter, der er anmeldt, være 

udstyret med ét langdistancenavigationssystem (LRNS), medmindre andet er angivet. 

 

OPS 1.872 

Udstyr til operation i defineret luftrum med reducerede vertikale adskillelsesminima (Reduced 

Vertical Separation Minima (RVSM)) 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at flyvemaskiner, som opereres i RVSM-luftrum, er udstyret 

med 

 

1) to uafhængige højdemålersystemer, 

 

2) et højdevarslingssystem, 

 

3) et automatisk højdestyringssystem og 

 

4) en sekundær overvågningsradartransponder (SSR-transponder) med et højderapporte-

ringssystem, der kan tilkobles det højdemålersystem, som er i brug for at holde højden. 
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SUBPART M 

VEDLIGEHOLDELSE AF FLYVEMASKINER 

 

OPS 1.875 

Generelt 

 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine, medmindre den er vedligeholdt og 

frigivet til tjeneste af en organisation, der er behørigt godkendt/accepteret i henhold til 

Part 145, dog behøver visuelle inspektioner ikke at blive udført af Part 145-organisationen. 

 

b) De krav til flyvemaskinevedligeholdelse, der er nødvendige for at overholde de i OPS 1.180 

anførte krav til certificering af luftfartsforetagendet, er de krav, der er angivet i Part M. 

 



 
13376/1/05 REV 1  NS/iam 314 
BILAG DG C III   DA 

SUBPART N 
FLYVEBESÆTNING 

 
OPS 1.940 

Flyvebesætningens sammensætning 
(se bilag 1 & 2 til OPS 1.940) 

 
a) Luftfartsforetagendet skal sikre, 
 

1) at sammensætningen af flyvebesætningen og antallet af flyvebesætningsmedlemmer på 
de anviste besætningspladser er i overensstemmelse med og ikke mindre end det mini-
mum, der er angivet i flyvehåndbogen (AFM), 

 
2) at flyvebesætningen omfatter yderligere flyvebesætningsmedlemmer, når operationsty-

pen kræver det, og at antallet af flyvebesætningsmedlemmer ikke nedsættes til et antal, 
som er lavere end det antal, der er angivet i driftshåndbogen, 

 
3) at alle flyvebesætningsmedlemmer er indehavere af et relevant og gyldigt certifikat, som 

kan accepteres af myndigheden, og at de er behørigt kvalificerede og kompetente til at 
udføre de opgaver, som de får pålagt, 

 
4) at der er udarbejdet procedurer, som kan accepteres af myndigheden, for at forhindre, at 

uerfarne flyvebesætningsmedlemmer placeres i samme besætning, 
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5) at én pilot blandt flyvebesætningen, som er kvalificeret som luftfartøjschef i overens-
stemmelse med kravene vedrørende flyvebesætningscertifikater, udpeges til at være 
luftfartøjschefen, som kan uddelegere udførelsen af flyvningen til en anden passende 
kvalificeret pilot, og 

 
6) at flyvebesætningen, når der ifølge AFM kræves en dediceret systempaneloperatør, om-

fatter et besætningsmedlem, som er indehaver af et flyvemaskinistcertifikat eller er et 
behørigt kvalificeret flyvebesætningsmedlem, som kan accepteres af myndigheden. 

 
7) at kravene i subpart N opfyldes, når foretagendet antager flyvebesætningsmedlemmer, 

som er selvstændige og/eller arbejder freelance eller på deltid. Der skal i denne hen-
seende lægges særlig vægt på det samlede antal flyvemaskinetyper eller -varianter, som 
et flyvebesætningsmedlem må flyve med henblik på erhvervsmæssig lufttransport, og 
som ikke må overstige de krav, der foreskrives i OPS 1.980 og OPS 1.981, herunder og-
så når et andet luftfartsforetagende gør brug af tjenesteydelser fra den pågældende. Be-
sætningsmedlemmer, der arbejder i luftfartsforetagendets tjeneste som luftfartøjschef, 
skal have fuldført luftfartsforetagendets grundlæggende træning i forvaltning af besæt-
ningsressourcer (CRM) før påbegyndelse af uovervåget linjeflyvning, medmindre be-
sætningsmedlemmet tidligere har fuldført et luftfartsforetagendes grundlæggende CRM-
kursus. 

 

b) Minimumsflyvebesætning ved IFR-flyvninger eller flyvninger om natten. Ved IFR- eller nat-

flyvninger skal luftfartsforetagendet sikre, 

 

1) at flyvebesætningen omfatter mindst 2 piloter for alle turbopropflyvemaskiner med en 

maksimal godkendt passagersædekonfiguration på flere end 9 sæder og for alle turbojet-

flyvemaskiner, eller 
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2) at andre flyvemaskiner end de af ovenstående under b)1) omfattede opereres af en en-

kelt pilot, forudsat at kravene i bilag 2 til OPS 1.940 er opfyldt. Såfremt kravene i bi-

lag 2 ikke er opfyldt, skal flyvebesætningen omfatte mindst 2 piloter. 

 

OPS 1.943 

Luftfartsforetagendets grundtræning i forvaltning af besætningsressourcer  

(Crew Resource Management (CRM)) 

 

a) Hvis et flyvebesætningsmedlem ikke tidligere har fuldført et luftfartsforetagendes grundtræ-

ning i forvaltning af besætningsressourcer (CRM) (enten nyansatte eller eksisterende persona-

le), skal luftfartsforetagendet sikre, at flyvebesætningsmedlemmet fuldfører et grundlæggende 

CRM-træningskursus. Nyansatte skal fuldføre luftfartsforetagendets grundlæggende CRM-

træning inden for det første år efter tiltrædelsen hos luftfartsforetagendet. 

 

b) Hvis flyvebesætningsmedlemmet ikke tidligere har fået træning i forvaltning af menneskelige 

faktorer, skal der før luftfartsforetagendets grundlæggende CRM-træning eller i kombination 

med denne fuldføres et teorikursus, der er baseret på det program for menneskelig præstation 

og begrænsninger, der kræves i forbindelse med ATPL (Airline Transport Pilot Licence) (jf. 

gældende krav vedrørende udstedelse af flyvebesætningscertifikater). 

 

c) Den grundlæggende CRM-træning skal gennemføres ved hjælp af mindst én CRM-

underviser, som myndigheden kan acceptere, og som eventuelt assisteres af eksperter med 

henblik på behandling af specifikke områder. 

 

d) Den grundlæggende CRM-træning gennemføres i overensstemmelse med en detaljeret kur-

susplan, der er indeholdt i driftshåndbogen. 
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OPS 1.945 

Omskoling og kontrol 

(se bilag 1 til OPS 1.945) 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, 

 

1) at et flyvebesætningsmedlem fuldfører et typerettighedskursus (type rating course), som 

opfylder de gældende krav vedrørende udstedelse af flyvebesætningscertifikater, når et 

flyvebesætningsmedlem skifter fra en flyvemaskinetype til en anden type eller klasse, 

hvortil der kræves en ny type- eller klasserettighed, 

 

2) at et flyvebesætningsmedlem fuldfører luftfartsforetagendets omskolingskursus, før den 

pågældende påbegynder uovervåget linjeflyvning, 

 

i) når der skiftes til en flyvemaskine, hvortil der kræves en ny type- eller klasseret-

tighed, eller 

 

ii) når der skiftes luftfartsforetagende, 

 

3) at omskolingen gennemføres af behørigt kvalificeret personale i overensstemmelse med 

en detaljeret kursusplan, som er indeholdt i driftshåndbogen. Luftfartsforetagendet skal 

sikre, at det personale, der integrerer CRM-elementer i omskolingen, er behørigt kvali-

ficeret, 
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4) at omfanget af den træning, som luftfartsforetagendets omskolingskursus skal dække, 

bestemmes, efter at der er taget behørigt hensyn til flyvebesætningsmedlemmets tidlige-

re træning, således som denne træning er registreret i den i OPS 1.985 foreskrevne træ-

ningsdokumentation for den pågældende, 

 

5) at mindstenormerne for de kvalifikationer og den erfaring, der kræves af flyvebesæt-

ningsmedlemmer, før de gennemfører omskolingen, er angivet i driftshåndbogen, 

 

6) at hvert flyvebesætningsmedlem gennemgår den kontrol, som kræves i OPS 1.965b), og 

den træning og kontrol, som kræves i OPS 1.965d), inden den pågældende påbegynder 

overvåget linjeflyvning, 

 

7) at den i OPS 1.965c) krævede kontrol gennemføres ved afslutningen af den overvågede 

linjeflyvning, 

 

8) at et flyvebesætningsmedlem ikke, når luftfartsforetagendets omskolingskursus er påbe-

gyndt, påtager sig flyvetjeneste på en anden type eller klasse, før kurset er fuldført eller 

afsluttet, og 

 

9) elementer fra CRM-træningen integreres i omskolingen. 

 

b) Hvis der skiftes flyvemaskinetype eller -klasse, kan den i 1.965b) krævede kontrol kombine-

res med den praktiske prøve for type- eller klasserettigheder i henhold til gældende krav ved-

rørende udstedelse af flyvebesætningscertifikater. 
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c) Luftfartsforetagendets omskolingskursus og det type- eller klasserettighedskursus, der kræves 

til udstedelse af flyvebesætningscertifikater, kan kombineres. 

 

OPS 1.950 

Forskelstræning og rutineopbygningstræning 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at et flyvebesætningsmedlem fuldfører 

 

1) forskelstræning (differences training), som kræver yderligere viden og træning på en for 

flyvemaskinen relevant træningsanordning, 

 

i) når der opereres en anden variant af en flyvemaskine af samme type eller en an-

den type af samme klasse, som den flyvemaskine, der aktuelt opereres, eller 

 

ii) når udstyr og/eller procedurer ændres på typer eller varianter, som opereres på det 

pågældende tidspunkt, 

 

2) rutineopbygningstræning (familiarisation training), som kræver erhvervelse af yderlige-

re viden, 

 

i) når der opereres en anden flyvemaskine af samme type eller variant, eller 

 

ii) når udstyr og/eller procedurer ændres på typer eller varianter, som opereres på det 

pågældende tidspunkt. 
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b) Luftfartsforetagendet skal i driftshåndbogen angive, hvornår denne forskelstræning eller 

rutineopbygningstræning er påkrævet. 

 

OPS 1.955 

Udnævnelse til luftfartøjschef 

 

a) Luftfartsforetagendet skal ved forfremmelse fra andenpilot til luftfartøjschef og for personer, 

der indleder deres ansættelse som luftfartøjschefer, sikre, 

 

1) at der i driftshåndbogen er angivet et minimumsniveau for erfaring, som kan accepteres 

af myndigheden, og 

 

2) at piloten fuldfører et relevant luftfartøjschefkursus for flyvninger med flere flyvebe-

sætningsmedlemmer. 

 

b) Det i ovenstående underpunkt a)2) krævede luftfartøjschefkursus skal være angivet i drifts-

håndbogen og skal mindst omfatte følgende: 

 

1) træning i STD-anordning (inklusive linjeorienteret flyvetræning (Line Orientated Flying 

Training)) og/eller flyvetræning, 

 

2) luftfartsforetagendets duelighedscheck (proficiency check) i funktionen som luftfartøjs-

chef, 

 

3) luftfartøjschefens ansvarsområder, 

 

4) linjetræning som luftfartøjschef under overvågning. Der kræves mindst 10 sektorer for 

piloter, som allerede er kvalificerede på den pågældende flyvemaskinetype, 
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5) gennemførelse af en luftfartøjschefs linjekontrol (line check) som foreskrevet i 

OPS 1.965c) samt bevis for rute- og flyvepladskendskab som foreskrevet i OPS 1.975, 

og 

 

6) elementer, der indgår i forvaltning af besætningsressourcer. 

 

OPS 1.960 

Luftfartøjschefer, som er indehavere af et trafikflyvercertifikat  

(Commercial Pilot Licence (CPL)) 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, 

 

1) at indehaveren af et trafikflyvercertifikat (CPL) ikke fungerer som luftfartøjschef på en 

flyvemaskine, som i flyvehåndbogen er certificeret til operationer med én pilot, med-

mindre piloten 

 

i) ved udførelse af passagerflyvninger i henhold til visuelflyvereglerne (VFR) uden 

for en radius af 50 nm fra en afgangsflyveplads har en samlet flyvetid på mindst 

500 timer på flyvemaskiner eller er indehaver af en gyldig instrumentrettighed 

(Instrument Rating), eller 
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ii) medmindre piloten ved flyvning af en flermotoret type i henhold til instrument-

flyvereglerne (IFR) har en samlet flyvetid på mindst 700 timer på flyvemaskiner, 

som omfatter 400 timer som luftfartøjschef (i overensstemmelse med gældende 

krav vedrørende udstedelse af flyvebesætningscertifikater), hvoraf 100 timer har 

været i henhold til IFR, inklusive 40 timers flyvning med flermotorede flyvema-

skiner. De 400 timer som luftfartøjschef kan erstattes af timer som andenpilot, be-

regnet således, at 2 timer som andenpilot svarer til 1 time som luftfartøjschef un-

der forudsætning af, at disse timer er opnået inden for et fast flerpilotsystem, som 

er foreskrevet i driftshåndbogen, 

 

2) at de i bilag 2 til OPS 1.940 anførte krav foruden ovenstående underpunkt a)1)ii) er op-

fyldt ved IFR-flyvninger med én pilot, og 

 

3) at det i OPS 1.955a)2) anførte luftfartøjschefkursus ved flyvninger med flerpilotbesæt-

ning (multi-pilot crew operations) er fuldført foruden ovenstående underpunkt a)1), in-

den piloten fungerer som luftfartøjschef. 
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OPS 1.965 

Periodisk træning og kontrol 

(se bilag 1 & 2 til OPS 1.965) 

 

a) Generelt. Luftfartsforetagendet skal sikre, 

 

1) at hvert flyvebesætningsmedlem gennemgår periodisk træning og kontrol, og at al sådan 

træning og kontrol er relevant for den flyvemaskinetype eller -variant, som flyvebesæt-

ningsmedlemmet opererer, 

 

2) at der i driftshåndbogen er udarbejdet et program for periodisk træning og kontrol, som 

er godkendt af myndigheden, 

 

3) at den periodiske træning udføres af følgende personale: 

 

i) træning på jorden og genopfriskningstræning (Ground and refresher training) - 

behørigt kvalificeret personale, 

 

ii) flyvemaskine/STD-træning - en typerettighedsinstruktør (TRI), klasserettigheds-

instruktør (CRI) eller i tilfælde af STD-indholdet af en instruktør i syntetisk flyv-

ning (SFI) under forudsætning af, at TRI'en, CRI'en eller SFI'en opfylder luftfarts-

foretagendets krav til erfaring og viden i tilstrækkelig grad til at undervise i de 

emner, der er angivet i punkt a)1)i) A) og B) i bilag 1 til OPS 1.965, 

 

iii) træning i brug af nød- og sikkerhedsudstyr - behørigt kvalificeret personale, og 
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iv) træning i forvaltning af besætningsressourcer(CRM), 

 

A) Integrering af CRM-elementer i alle faser af den periodiske træning - alt 

personale, som giver periodisk træning. Luftfartsforetagendet skal sikre, at 

alt personale, der giver periodisk træning, er behørigt kvalificeret til at inte-

grere CRM-elementer i denne træning, 

 

B) Modulopbygget CRM-træning - mindst én CRM-underviser, som myndig-

heden kan acceptere og som eventuelt assisteres af eksperter med henblik på 

behandling af specifikke områder. 

 

4) at den periodiske kontrol udføres af følgende personale: 

 

i) Luftforetagendets duelighedscheck - en kontrollant for typerettigheder (Type 

Rating Examiner - TRE), en kontrollant for klasserettigheder (Class Rating 

Examiner - CRE) eller, hvis kontrollen udføres i en STD-anordning, en TRE-, 

CRE- eller SFE (Synthetic Flight Examiner) -kontrollant, der er uddannet i CRM-

koncepter og evaluering af CFM-færdigheder. 

 

ii) linjecheck (Line checks) - behørigt kvalificerede luftfartøjschefer, som er udpeget 

af luftfartsforetagendet, og som kan accepteres af myndigheden, og 

 

iii) kontrol vedrørende nød- og sikkerhedsudstyr – behørigt kvalificeret personale. 
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b) Luftfartsforetagendets duelighedscheck 

 

1) Luftfartsforetagendet skal sikre, 

 

i) at hvert flyvebesætningsmedlem gennemgår luftfartsforetagendets dueligheds-

check som bevis for den pågældendes evne til at udføre normale og unormale pro-

cedurer samt nødprocedurer, og 

 

ii) at checket gennemføres uden ekstern visuel reference, når flyvebesætningsmed-

lemmet skal operere i henhold til IFR 

 

iii) at hvert flyvebesætningsmedlem gennemgår luftfartsforetagendets dueligheds-

check som en del af en normal flyvebesætning. 

 

2) Gyldighedsperioden for et luftfartsforetagendes duelighedscheck er 6 kalendermåneder 

plus den resterende del af udstedelsesmåneden. Hvis duelighedsbeviset er udstedt inden 

for de sidste 3 kalendermåneder af gyldighedsperioden af et tidligere luftfartsforetagen-

des duelighedscheck, regnes gyldighedsperioden fra datoen for udstedelsen til 6 kalen-

dermåneder efter udløbsdatoen for det tidligere luftfartsforetagendes duelighedscheck. 

 

c) Linjecheck. Luftfartsforetagendet skal sikre, at hvert flyvebesætningsmedlem gennemgår et 

linjecheck (line check) på flyvemaskinen som bevis for den pågældendes evne til at udføre de 

normale linjeoperationer, der er beskrevet i driftshåndbogen. Gyldighedsperioden for et linje-

check er 12 kalendermåneder plus den resterende del af udstedelsesmåneden. Hvis beviset for 

linjechecket er udstedt inden for de sidste 3 kalendermåneder af gyldighedsperioden af et tid-

ligere linjecheck, regnes gyldighedsperioden fra datoen for udstedelsen til 12 kalendermåne-

der efter udløbsdatoen for det tidligere linjecheck. 
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d) Nød- og sikkerhedsudstyrstræning og kontrol. Luftfartsforetagendet skal sikre, at hvert flyve-

besætningsmedlem gennemgår træning og kontrol med hensyn til placering og anvendelse af 

alt nød- og sikkerhedsudstyr, som medføres. Gyldighedsperioden af prøven i brug af nød- og 

sikkerhedsudstyr er 12 kalendermåneder plus den resterende del af udstedelsesmåneden. Hvis 

beviset for aflagt prøve i brug af nød- og sikkerhedsudstyr er udstedt inden for de sidste 3 ka-

lendermåneder af gyldighedsperioden for en tidligere nød- og sikkerhedsudstyrsprøve, regnes 

gyldighedsperioden fra datoen for udstedelsen til 12 kalendermåneder efter udløbsdatoen for 

den tidligere nød- og sikkerhedsudstyrsprøve. 

 

e) CRM. Luftfartsforetagendet skal sikre, 

 

1) at CRM-elementer integreres i alle relevante faser af den periodiske træning, og 

 

2) at hvert flyvebesætningsmedlem gennemgår specifik modulopbygget CRM-træning. Al-

le betydelige emner i CRM-træningen skal dækkes over en periode på højst 3 år. 

 

f) Træning på jorden og genopfriskningstræning. Luftfartsforetagendet skal sikre, at hvert flyve-

besætningsmedlem gennemgår træning på jorden og genopfriskningstræning mindst hver 

12. kalendermåned. Hvis træningen gennemføres inden for 3 kalendermåneder før udløbet af 

perioden på 12 kalendermåneder, skal den næste træning på jorden og genopfriskningstræning 

fuldføres inden for 12 kalendermåneder efter den oprindelige udløbsdato for den tidligere 

træning på jorden og genopfriskningstræning. 
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g) Flyvemaskine/STD-træning. Luftfartsforetagendet skal sikre, at hvert flyvebesætningsmedlem 

gennemgår flyvemaskine/STD-træning mindst hver 12. kalendermåned. Hvis træningen gen-

nemføres inden for 3 kalendermåneder før udløbet af perioden på 12 kalendermåneder, skal 

den næste flyvemaskine/STD-træning fuldføres inden for 12 kalendermåneder efter den op-

rindelige udløbsdato for den tidligere flyvemaskine- og STD-træning. 

 

OPS 1.968 

Pilotkvalifikation til at operere i begge pilotsæder 

(se bilag 1 til OPS 1.968) 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, 

 

1) at en pilot, som kan få til opgave at operere i begge pilotsæder, fuldfører relevant træ-

ning og kontrol, og 

 

2) at trænings- og kontrolprogrammet er angivet i driftshåndbogen og kan accepteres af 

myndigheden. 
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OPS 1.970 

Rutine (recent experience) 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, 

 

1) at en pilot ikke får pålagt at operere en flyvemaskine som del af det krævede mini-

mumsantal certificerede besætningsmedlemmer, enten som flyvende pilot eller ikke-

flyvende pilot, medmindre den pågældende inden for de foregående 90 dage har udført 

tre starter og tre landinger som pilot i en flyvemaskine eller i en flyvesimulator af sam-

me type/klasse 

 

2) at en pilot, som ikke har et gyldigt instrumentbevis, ikke får pålagt at operere en flyve-

maskine om natten som luftfartøjschef, medmindre den pågældende inden for de fore-

gående 90 dage har udført mindst en landing om natten som pilot i en flyvemaskine el-

ler i en flyvesimulator af samme type/klasse. 

 

b) Den i ovenstående underpunkt a)1) og 2) angivne periode på 90 dage kan forlænges til mak-

simalt 120 dage ved linjeflyvning overvåget af en instruktør eller kontrollant for typerettighe-

der. For perioder på over 120 dage opfyldes kravet om rutine ved en træningsflyvning eller 

ved anvendelse af en flyvesimulator eller den flyvemaskinetype, der skal anvendes. 
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OPS 1.975 

Bevis for rute- og flyvepladskendskab 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at piloten, før den pågældende udpeges til luftfartøjschef eller 

til den pilot, til hvem luftfartøjschefen kan uddelegere udførelsen af flyvningen, har erhvervet 

tilstrækkelig viden om den rute, der skal flyves, og om de flyvepladser (inklusive alternative 

flyvepladser), faciliteter og procedurer, der skal anvendes. 

 

b) Gyldighedsperioden for beviset for rute- og flyvepladskendskab er 12 kalendermåneder plus 

den resterende del af 

 

1) den måned, beviset er opnået, eller 

 

2) den måned, hvor den seneste flyvning på ruten fandt sted, eller hvor den seneste flyv-

ning til flyvepladsen fandt sted. 

 

c) Gyldigheden af beviset for rute- og flyvepladskendskab skal fornyes ved flyvning på ruten 

eller til flyvepladsen inden for den i ovenstående underpunkt b) foreskrevne gyldighedsperio-

de. 

 

d) Hvis gyldigheden fornyes inden for de 3 sidste kalendermåneder af gyldighedsperioden for 

det tidligere bevis for rute- og flyvepladskendskab, regnes gyldighedsperioden fra datoen for 

fornyelsen til 12 kalendermåneder efter udløbsdatoen for det tidligere bevis for rute- og flyve-

pladskendskab. 
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OPS 1.978 

Særligt kvalificeringsprogram 

 

a) De i OPS 1.965 og 1.970 angivne gyldighedsperioder kan forlænges, hvis myndigheden har 

godkendt et særligt kvalificeringsprogram (Advanced Qualification Programme), som er ud-

arbejdet af luftfartsforetagendet. 

 

b) Det særlige kvalificeringsprogram skal omfatte træning og kontrol, som tilvejebringer og fast-

holder en duelighed, der ikke er mindre end det niveau, som foreskrives i bestemmelserne i 

OPS 1.945, 1.965 og 1.970. 

 

OPS 1.980 

Operation på mere end én type eller variant 

(se bilag 1 til OPS 1.980) 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at et flyvebesætningsmedlem ikke opererer på mere end én 

type eller variant, medmindre det pågældende flyvebesætningsmedlem er kvalificeret hertil. 

 

b) Luftfartsforetagendet skal ved påtænkt operation af mere end én type eller variant sikre, at de 

pågældende flyvemaskiners forskelle og/eller ligheder berettiger til sådanne operationer under 

hensyn til følgende: 

 

1) det teknologiske niveau, 

 

2) de operationelle procedurer, 
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3) betjeningsegenskaber. 

 

c) Luftfartsforetagendet skal sikre, at et flyvebesætningsmedlem, som opererer mere end en type 

eller variant, overholder alle de krav, der foreskrives i subpart N for hver type eller variant, 

medmindre myndigheden har godkendt anvendelse af bevis(er), som vedrører kravene til træ-

ning, kontrol og rutine. 

 

d) Luftfartsforetagendet skal i driftshåndbogen for enhver operation på mere end én type eller 

variant angive egnede procedurer og/eller operationelle begrænsninger, som er godkendt af 

myndigheden, og som dækker 

 

1) flyvebesætningsmedlemmernes minimumserfaring, 

 

2) minimumserfaringen på én type eller variant før påbegyndelse af træning til og operati-

on på en anden type eller variant, 

 

3) processen, hvorved flyvebesætninger, som er kvalificeret til én type eller variant, vil 

blive trænet og kvalificeret til en anden type eller variant, 

 

4) alle gældende krav til rutine for hver type eller variant. 
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OPS 1.981 

Operation af helikopter og flyvemaskine 

 

a) Hvis et flyvebesætningsmedlem opererer både helikoptere og flyvemaskiner, 

 

1) skal luftfartsforetagendet sikre, at helikopter- og flyvemaskineoperationerne begrænses 

til én type af hver, 

 

2) skal luftfartsforetagendet i driftshåndbogen angive egnede procedurer og/eller operatio-

nelle begrænsninger, som er godkendt af myndigheden. 

 

OPS 1.985 

Træningsdokumentation 

 

a) Luftfartsforetagendet skal 

 

1) føre fortegnelser over hele den i OPS 1.945, 1.955, 1.965, 1.968 og 1.975 angivne træ-

ning, kontrol og kvalificering, som et flyvebesætningsmedlem gennemgår, og 

 

2) efter anmodning stille dokumentationen for alle omskolingskurser og al periodisk træ-

ning og kontrol til rådighed for det pågældende flyvebesætningsmedlem. 
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Bilag 1 til OPS 1.940 

Afløsning af flyvebesætningsmedlemmer under flyvning 

 

a) Et flyvebesætningsmedlem kan under flyvningen afløses fra sine opgaver ved styreorganerne 

af et andet behørigt kvalificeret flyvebesætningsmedlem. 

 

b) Afløsning af luftfartøjschefen 

 

1) Luftfartøjschefen kan uddelegere udførelsen af flyvningen til 

 

i) en anden kvalificeret luftfartøjschef eller 

 

ii) udelukkende ved operationer over FL 200, en pilot, som er kvalificeret som angi-

vet i nedenstående underpunkt c). 

 

c) Mindstekrav til en pilot, som afløser luftfartøjschefen: 

 

1) gyldigt ATPL (Airline Transport Pilot Licence), 

 

2) omskoling og kontrol (herunder typerettighedstræning) som foreskrevet i OPS 1.945, 

 

3) hele den periodiske træning og kontrol, som foreskrives i OPS 1.965 og OPS 1.968, og 

 

4) rutekendskab (route competence qualification) som beskrevet i OPS 1.975, 
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d) Afløsning af andenpiloten 

 

1) Andenpiloten kan afløses af 

 

i) en anden behørigt kvalificeret pilot eller 

 

ii) en andenpilot, som er kvalificeret til afløsning ved marchhøjde som angivet i ne-

denstående underpunkt e). 

 

e) Mindstekrav til andenpilot ved afløsning ved marchhøjde: 

 

1) gyldigt CPL (Commercial Pilot Licence) med instrumentflyvningsrettighed, 

 

2) omskoling og kontrol, herunder typerettighedstræning som foreskrevet i OPS 1.945, dog 

med undtagelse af kravet til træning i start og landing, 

 

3) hele den periodiske træning og kontrol, som er foreskrevet i OPS 1.965, dog med und-

tagelse af kravet til træning i start og landing, og 

 

4) operation i rollen som andenpilot udelukkende ved marchhøjde og ikke under FL 200 

 

5) rutine som foreskrevet i OPS 1.970 er ikke påkrævet. Piloten skal dog gennemføre ruti-

neopbygnings- og genopfriskningstræning i flyvefærdigheder i flyvesimulator med in-

tervaller, som ikke må overstige 90 dage. Denne genopfriskningstræning kan kombine-

res med den træning, der foreskrives i OPS 1.965. 
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f) Afløsning af systempaneloperatøren. En systempaneloperatør kan under flyvningen afløses af 

et besætningsmedlem, som er indehaver af et flyvemaskinistcertifikat, eller af et flyvebesæt-

ningsmedlem med kvalifikationer, som kan accepteres af myndigheden. 

 

Bilag 2 til OPS 1.940 

IFR- eller natflyvninger med én pilot 

 

a) De i OPS 1.940b)2) omtalte flyvemaskiner kan opereres af en enkelt pilot i henhold til IFR 

eller om natten, når følgende krav er opfyldt: 

 

1) luftfartsforetagendet skal i driftshåndbogen medtage et program for omskoling og peri-

odisk træning af piloter, som omfatter de yderligere krav til en enpilotoperation, 

 

2) cockpitprocedurerne skal især omfatte 

 

i) motorstyring og håndtering af nødsituationer, 

 

ii) anvendelse af normal, unormal og nødcheckliste, 

 

iii) ATC-kommunikation, 

 

iv) udflyvnings- og indflyvningsprocedurer, 
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v) styring af autopilot og 

 

vi) anvendelse af forenklet dokumentation under flyvningen, 

 

3) den periodiske kontrol, som kræves i OPS 1.965, skal udføres i rollen som enpilot i den 

pågældende flyvemaskinetype eller -klasse i omgivelser, som er repræsentative for ope-

rationen, 

 

4) piloten skal have en mindsteflyvetid på 50 timer på en specifik flyvemaskinetype eller -

klasse i henhold til IFR, hvoraf 10 timer skal være som luftfartøjschef, og 

 

5) mindstekravet til rutine for en pilot, der udfører en enpilotflyvning i henhold til IFR el-

ler om natten, er 5 IFR-flyvninger, inklusive 3 instrumentindflyvninger udført i løbet af 

de foregående 90 dage på den pågældende flyvemaskinetype eller -klasse i rollen som 

enpilot. Dette krav kan erstattes af en IFR-instrumentindflyvningsprøve på den pågæl-

dende flyvemaskinetype eller -klasse. 

 

Bilag 1 til OPS 1.945 

Luftfartsforetagendets omskolingskursus 

 

a) Luftfartsforetagendets omskolingskursus skal omfatte 

 

1) teorikursus og kontrol, inklusive flyvemaskinesystemer, normale og unormale procedu-

rer og nødprocedurer, 
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2) nød- og sikkerhedsudstyrstræning og kontrol, som skal være fuldført, inden flyvetræ-

ningen påbegyndes, 

 

3) flyvemaskine/flyvesimulatortræning og kontrol og 

 

4) linjeflyvning under overvågning og kontrol. 

 

b) Omskolingskurset skal gennemføres i den rækkefølge, der er angivet i ovenstående under-

punkt a). 

 

c) Efter gennemførelse af et nul-flyvetidsomskolingskursus skal piloten 

 

1) påbegynde linjeflyvning under overvågning inden 15 dage, og 

 

2) udføre sine første fire starter og landinger i flyvemaskinen under overvågning af en 

TRI(A)-instruktør i et pilotsæde. 

 

d) Elementer fra træningen i forvaltning af besætningsressourcer skal integreres i omskolings-

kurset og gennemføres af behørigt kvalificeret personale. 

 

e) Hvis et flyvebesætningsmedlem ikke tidligere har fuldført luftfartsforetagendets omskolings-

kursus, skal luftfartsforetagendet sikre, at flyvebesætningsmedlemmet foruden ovenstående 

underpunkt a) gennemgår almindelig førstehjælpstræning og, hvis dette er relevant, træning i 

procedurerne for nødlanding på vand under anvendelse af udstyret i vand. 
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Bilag 1 til OPS 1.965 

Periodisk træning og kontrol – Piloter 

 

a) Periodisk træning. – Den periodiske træning skal omfatte 

 

1) træning på jorden og genopfriskningstræning 

 

i) Programmet for træning på jorden og genopfriskningstræning skal omfatte 

 

A) flyvemaskinesystemer, 

 

B) operationelle procedurer og krav inklusive afisning/forebyggelse af isdan-

nelse på jorden samt en pilots uarbejdsdygtighed og 

 

C) gennemgang af emnerne havari/hændelse og begivenheder. 

 

ii) viden opnået under træning på jorden og genopfriskningstræningen skal kontrolle-

res ved hjælp af et spørgeskema eller andre egnede metoder. 

 

2) flyvemaskine/STD-træning 

 

i) Programmet for flyvemaskine/STD-træningen skal være udarbejdet således, at alle 

større svigt i flyvemaskinesystemer og hermed forbundne procedurer vil være 

blevet dækket i den foregående treårige periode. 
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ii) Hvis der udføres manøvrer med udfald af en motor i en flyvemaskine, skal motor-

fejlen simuleres. 

 

iii) Flyvemaskine/STD-træning kan kombineres med luftfartsforetagendets duelig-

hedscheck. 

 

3) nød- og sikkerhedsudstyrstræning 

 

i) Programmet for nød- og sikkerhedsudstyrstræning kan kombineres med kontrol 

med hensyn til nød- og sikkerhedsudstyr og skal udføres i en flyvemaskine eller i 

en egnet alternativ træningsanordning. 

 

ii) Programmet for nød- og sikkerhedsudstyrstræning skal hvert år omfatte følgende: 

 

A) faktisk iførelse af en redningsvest, hvor en sådan er monteret, 

 

B) faktisk iførelse af åndedrætsværn, hvor dette er monteret, 

 

C) faktisk betjening af ildslukkere, 

 

D) instruktion i placering og anvendelse af alt nød- og sikkerhedsudstyr om 

bord på flyvemaskinen, 

 

E) instruktion i placering og anvendelse af alle former for udgange og 

 

F) sikkerhedsprocedurer. 
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iii) Træningsprogrammet skal hvert tredje år omfatte følgende: 

 

A) faktisk betjening af alle former for udgange, 

 

B) demonstration af den metode, der anvendes til at betjene en sliske, hvor en 

sådan er monteret, 

 

C) faktisk brandbekæmpelse ved hjælp af udstyr, som er repræsentativt for ud-

styret om bord på flyvemaskinen, af en faktisk eller simuleret brand, dog 

kan der i tilfælde af halonslukkere anvendes en alternativ metode, som kan 

accepteres af myndigheden, 

 
D) virkningerne af røg i et lukket område og faktisk brug af alt relevant udstyr i 

et simuleret røgfyldt miljø, 
 
E) faktisk håndtering af pyroteknik, virkelig eller simuleret, hvis dette er mon-

teret, og 
 
F) demonstration i brugen af redningsflåde(r), hvis den/disse er monteret. 

 
4) træning i forvaltning af besætningsressourcer 

 
i) CRM-elementer skal integreres i alle relevante faser af den periodiske træning. 
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ii) Der skal udarbejdes et specifikt modulopbygget CRM-træningsprogram, således 
at alle vigtige emner i CRM-træningen dækkes over en periode på højst 3 år, på 
følgende måde: 
 
A) menneskelige fejl og pålidelighed, fejlkæder, forebyggelse og sporing af 

fejl, 
 
B) virksomhedens sikkerhedskultur, standardprocedurer (SOP), organisations-

mæssige faktorer, 
 
C) stress, stresshåndtering, træthed og årvågenhed, 
 
D) informationsindhentning og -behandling, situationsfornemmelse, håndtering 

af arbejdsbyrder, 
 
E) beslutningstagning, 
 
F) kommunikation og koordinering i og uden for cockpittet, 
 
G) ledelse og gruppeadfærd, synergi, 
 
H) automatisering og filosofien bag anvendelse af automatisering (hvis det er 

relevant for den pågældende type), 
 
I) specifikke type-relaterede forskelle, 
 
J) case-baserede emner, 
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K) yderligere områder, som kræver ekstra opmærksomhed, som fastslået i pro-
grammet for forebyggelse af havarier og for flyvesikkerhed (jf. OPS 1.037). 

 
b) Periodisk kontrol. Den periodiske kontrol skal omfatte 

 
1) luftfartsforetagendets duelighedscheck 

 
i) Luftfartsforetagendets duelighedscheck skal, hvor dette er relevant, omfatte føl-

gende manøvrer: 
 
A) afbrudt start, når der er en flyvesimulator til rådighed, og ellers udelukkende 

"berøringsøvelser" (touch drills), 
 
B) start med motorfejl mellem V1 og V2 eller så snart sikkerhedshensynene til-

lader det, 
 
C) præcisionsinstrumentindflyvning til minima med – i tilfælde af flermotorede 

flyvemaskiner - én motor ude af drift, 
 

D) ikke-præcisionsindflyvning til minima, 

 

E) afbrudt indflyvning på instrumenter fra minima med – i tilfælde af flermoto-

rede flyvemaskiner - én motor ude af drift og 
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F) landing med én motor ude af drift. For enmotorede flyvemaskiner kræves 

der udført en øvelsesnødlanding. 

 

ii) Hvis der udføres manøvrer med udfald af en motor i en flyvemaskine, skal motor-

fejlen simuleres. 

 

iii) Foruden den i ovenstående underpunkt i)A) til F) foreskrevne prøver skal de gæl-

dende krav til udstedelse af flyvebesætningscertifikater opfyldes hver 12. måned 

og kan kombineres med luftfartsforetagendets duelighedscheck. 

 

iv) For en pilot, som udelukkende udfører VFR-flyvninger, kan de i ovenstående un-

derpunkt i)C) til E) foreskrevne check undlades, dog med undtagelse af en ind-

flyvning og cirkling i en flermotoret flyvemaskine med én motor ude af drift. 

 

v) Luftfartsforetagendets duelighedscheck skal udføres af en kontrollant for typeret-

tigheder. 

 

2) Nød- og sikkerhedsudstyrskontrol. De områder, der skal kontrolleres, er de områder, 

hvori der er trænet i overensstemmelse med ovenstående underpunkt a)3). 

 

3) Linjecheck. 

 

i) Linjecheck skal påvise evnen til på tilfredsstillende måde at udføre en fuldstændig 

linjeflyvning inklusive procedurerne før og efter flyvningen og anvendelse af det 

til rådighed værende udstyr som angivet i driftshåndbogen. 
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ii) Der skal foretages en bedømmelse af flyvebesætningens CRM-kvalifikationer i 

overensstemmelse med en metodik, som kan accepteres af myndigheden, og som 

er beskrevet i driftshåndbogen. Formålet med en sådan bedømmelse er, 

 

A) at give feedback til besætningen, både kollektivt og individuelt, og tjene til 

at identificere behov for ny uddannelse, og 

 

B) at give mulighed for at forbedre CRM-træningssystemet. 

 

iii) Når piloter pålægges opgaver som flyvende pilot og ikke-flyvende pilot, skal de 

kontrolleres i begge funktioner. 

 

iv) Linjecheck skal gennemføres i en flyvemaskine. 

 

v) Linjecheck skal foretages af luftfartøjschefer, som er udpeget af luftfartsforeta-

gendet, og som kan accepteres af myndigheden. Den person, der foretager linje-

checket, jf. OPS 1.965a)4)ii), skal være trænet i CRM-koncepter og bedømmelse 

af CRM-færdigheder og skal sidde i et observatørsæde, hvis et sådant er installe-

ret. I tilfælde af langtursoperationer, hvor der medbringes supplerende operationel 

flyvebesætning, kan den pågældende person fungere som afløsningspilot og må 

ikke sidde i nogen af pilotsæderne under start, udflyvning, indledende march, ned-

stigning, indflyvning og landing. Den pågældendes CRM-bedømmelse baseres 

udelukkende på observationer under den indledende briefing, kabinebriefingen, 

cockpitbriefingen og de faser, hvor den pågældende sidder i observatørsædet. 
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Bilag 2 til OPS 1.965 

Periodisk træning og kontrol – Systempaneloperatører 

 

a) Den periodiske træning og kontrol af systempaneloperatører skal opfylde kravene til piloter 

samt eventuelle yderligere specifikke opgaver, dog udelades de punkter, som ikke finder an-

vendelse på systempaneloperatører. 

 

b) Den periodiske træning og kontrol af systempaneloperatører skal så vidt muligt finde sted 

sideløbende med, at en pilot gennemgår periodisk træning og kontrol. 

 

c) Et linjecheck skal foretages af en luftfartøjschef, som er udpeget af luftfartsforetagendet, og 

som kan accepteres af myndigheden, eller af en instruktør eller kontrollant for typerettigheder 

af systempaneloperatører. 

 

Bilag 1 til OPS 1.968 

Pilotkvalifikation til at operere i begge pilotsæder 

 

a) Luftfartøjschefer, hvis opgaver også kræver, at de opererer i højre sæde og udfører andenpilo-

topgaver, eller luftfartøjschefer, som skal udføre trænings- eller eksaminationsopgaver fra 

højre sæde, skal gennemføre yderligere træning og kontrol som angivet i driftshåndbogen 

sideløbende med luftfartsforetagendets duelighedscheck, der er foreskrevet i OPS 1.965b). 

Denne yderligere træning skal mindst omfatte følgende: 

 

1) svigt i en motor under start, 

 

2) indflyvning og cirkling med en motor ude af drift og 
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3) landing med en motor ude af drift. 

 

b) Hvis der udføres manøvrer med udfald af en motor i en flyvemaskine, skal motorfejlen simu-

leres. 

 

c) Ved operation i højre sæde skal den i OPS krævede prøver for operation i venstre sæde endvi-

dere være gyldige og aktuelle. 

 

d) En pilot, der afløser luftfartøjschefen, skal sideløbende med luftfartsforetagendets dueligheds-

check, som foreskrives i OPS 1.965b), have demonstreret praktisk udførelse af øvelser 

(practice of drills) og procedurer, som normalt ikke ville henhøre under den afløsende pilots 

ansvar. Hvis forskellene mellem venstre og højre sæde ikke er væsentlige (f.eks. på grund af 

anvendelse af autopilot), kan øvelsen udføres i begge sæder. 

 

e) En pilot, som ikke er luftfartøjschefen, og som gør tjeneste i venstre sæde, skal sideløbende 

med luftfartsforetagendets duelighedscheck, som foreskrives i OPS 1.965b), demonstrere 

praktisk udførelse af øvelser og procedurer, som ellers ville henhøre under luftfartøjschefens 

ansvarsområde i egenskab af ikke-flyvende pilot. Hvis forskellene mellem venstre og højre 

sæde ikke er væsentlige (f.eks. på grund af anvendelse af autopilot), kan øvelsen udføres i 

begge sæder. 
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Bilag 1 til OPS 1.980 

Operation på mere end én type eller variant 

 

a) Hvis et flyvebesætningsmedlem opererer på mere end en klasse, type eller variant af en fly-

vemaskine, som er nævnt i henhold til gældende krav vedrørende flyvebesætningscertifikater, 

men ikke inden for en enkelt certifikatpåtegning, skal luftfartsforetagendet overholde følgen-

de: 

 

1) Et flyvebesætningsmedlem må ikke operere på mere end 

 

i) tre typer eller varianter af flyvemaskiner med stempelmotorer eller 

 

ii) tre typer eller varianter af flyvemaskiner med turbopropmotorer, eller 

 

iii) én type eller variant af en flyvemaskine med turbopropmotorer og én type eller 

variant af en flyvemaskine med stempelmotorer, eller 

 

iv) én type eller variant af en flyvemaskine med turbopropmotorer og en hvilken som 

helst flyvemaskine inden for en bestemt klasse. 

 

2) OPS 1.965 for hver type eller variant, der opereres, medmindre luftfartsforetagendet har 

indført specifikke procedurer og/eller operationelle begrænsninger, som kan accepteres 

af myndigheden. 

 



 
13376/1/05 REV 1  NS/iam 348 
BILAG DG C III   DA 

b) Hvis et flyvebesætningsmedlem opererer på mere end én flyvemaskinetype eller -variant in-

den for én eller flere certifikatpåtegninger som defineret i kravene vedrørende udstedelse af 

flyvebesætningscertifikat (type - flerpilot), skal luftfartsforetagendet sikre, 

 

1) at den minimumsflyvebesætning, som er angivet i driftshåndbogen, er den samme for 

hver type eller variant, der skal opereres, 

 

2) at et flyvebesætningsmedlem ikke opererer mere end to flyvemaskinetyper eller 

-varianter, hvortil der kræves en særskilt certifikatpåtegning, og 

 

3) at der i en given flyvetjenesteperiode kun flyves med flyvemaskiner inden for én certifi-

katpåtegning, medmindre luftfartsforetagendet har udarbejdet procedurer, som sikrer til-

strækkelig tid til forberedelse. 

 

Note: I tilfælde hvor der er tale om mere end én certifikatpåtegning, henvises til underpunkt c) 

og d) nedenfor. 

 
c) Hvis et flyvebesætningsmedlem opererer mere end én type eller variant af en flyvemaskine, 

som er nævnt i kravene vedrørende udstedelse af flyvebesætningscertifikat, (type - enpilot og 

type - flerpilot) men ikke inden for en enkelt certifikatpåtegning, skal luftfartsforetagendet 
overholde følgende: 

 

1) ovenstående underpunkt b)1), b)2) og b)3), 
 

2) nedenstående underpunkt d). 
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d) Hvis et flyvebesætningsmedlem opererer på mere end én type eller variant af en flyvemaski-

ne, som er nævnt i kravene vedrørende udstedelse af flyvebesætningscertifikat, (type - flerpi-
lot) men ikke inden for en enkelt certifikatpåtegning, skal luftfartsforetagendet overholde føl-

gende: 

 
1) ovenstående underpunkt b)1), b)2) og b)3). 

 

2) Før udøvelse af rettighederne i henhold til to certifikatpåtegninger: 
 

i) Flyvebesætningsmedlemmet skal have fuldført luftfartsforetagendets dueligheds-

check to på hinanden følgende gange og skal have 500 timer i den relevante be-

sætningsposition inden for erhvervsmæssige lufttransportflyvninger hos det sam-
me luftfartsforetagende. 

 

ii) Såfremt en pilot har erfaring fra et luftfartsforetagende og udøver rettighederne i 
henhold til to certifikatpåtegninger og dernæst forfremmes til luftfartøjschef hos 

det samme luftfartsforetagende på én af de pågældende typer, er den krævede mi-

nimumserfaring som luftfartøjschef 6 måneder og 300 timer, og piloten skal have 
fuldført foretagendets duelighedscheck to på hinanden følgende gange, før den 

pågældende igen er berettiget til at udøve rettighederne i henhold til to certifikat-

påtegninger. 
 

3) Før flyvebesætningsmedlemmer påbegynder træning til og operation af en anden type 

eller variant, skal de have fuldført 3 måneders og 150 timers flyvning på basisflyvema-
skinen, og dette skal omfatte mindst ét duelighedscheck. 

 

4) Efter fuldførelse af det første linjecheck på den nye type skal der præsteres 50 timers 
flyvning eller 20 sektorer udelukkende på flyvemaskiner med den nye typecertificering. 
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5) OPS 1.970 for hver type, der opereres, medmindre myndigheden har tilladt godskriv-

ning i overensstemmelse med nedenstående underafsnit 7). 
 

6) Den periode, inden for hvilken der kræves linjeflyvningserfaring på hver type, skal være 

angivet i driftshåndbogen. 
 

7) Hvis der søges om godskrivning for at nedsætte kravene til træning, kontrol og rutine 

mellem flyvemaskinetyper, skal luftfartsforetagendet over for myndigheden påvise, 
hvilke punkter det ikke er nødvendigt at gentage på hver type eller variant på grund af 

ligheder. 

 

i) OPS 1.965b) kræver, at luftfartsforetagendets duelighedscheck udføres to gange 

hvert år. Hvis der tillades godskrivning i overensstemmelse med ovenstående un-

derpunkt 7), så luftfartsforetagendets duelighedscheck kan alternere mellem de to 

typer, giver hvert duelighedscheck luftfartsforetagendets duelighedscheck for den 

anden type fornyet gyldighed. Under forudsætning af, at perioden mellem certifi-

katduelighedscheck ikke overstiger den periode, som er foreskrevet i de gældende 

bestemmelser for udstedelse af flyvebesætningscertifikater for hver type, er de 

gældende krav vedrørende udstedelse af flyvebesætningscertifikater opfyldt. End-

videre skal den relevante og godkendte periodiske træning være angivet i drifts-

håndbogen. 

 

ii) OPS 1.965c) kræver et linjecheck hvert år. Hvis der tillades godskrivning i over-

ensstemmelse med ovenstående underafsnit 7), så linjecheck kan alternere mellem 

typer eller varianter, giver hvert linjecheck linjecheck for den anden type eller va-

riant fornyet gyldighed. 
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iii) Den årlige nød- og sikkerhedsudstyrstræning og kontrol skal dække alle krav til 

hver type. 

 

8) OPS 1.965 for hver type eller variant, som opereres, medmindre myndigheden har til-

ladt godskrivning i overensstemmelse med ovenstående underafsnit 7). 

 

e) Hvis et flyvebesætningsmedlem opererer kombinationer af flyvemaskinetyper eller -varianter 

som defineret i kravene vedrørende udstedelse af flyvebesætningscertifikat (klasse - en-pilot 

og type - flerpilot), skal luftfartsforetagendet godtgøre, at der er godkendt specifikke procedu-

rer og/eller operationelle begrænsninger i overensstemmelse med OPS 1.980d). 
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SUBPART O 

KABINEBESÆTNING 

 

OPS 1.988 

Anvendelsesområde 

 

Luftfartsforetagendet skal sikre, at samtlige kabinebesætningsmedlemmer overholder kravene i 

denne subpart og alle andre sikkerhedskrav, der vedrører kabinebesætningen. 

 

I denne forordning forstås ved "kabinebesætningsmedlem" alle besætningsmedlemmer, bortset fra 

flyvebesætningsmedlemmer, som med henblik på passagerernes sikkerhed udfører opgaver, som 

luftfartsforetagendet eller luftfartøjschefen har pålagt dem i flyvemaskinens kabine. 

 

OPS 1.989 

Identifikation 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at alle kabinebesætningsmedlemmer bærer luftfartsforeta-

gendets kabinebesætningsuniform og klart kan identificeres af passagererne som kabinebe-

sætningsmedlemmer. 

 

b) Andet personale, såsom sundhedspersonale, sikkerhedspersonale, børnepassere, ledsagere, 

teknisk personale, underholdere, tolke, som udfører opgaver i kabinen, må ikke bære uniform, 

som ville kunne identificere dem som kabinebesætningsmedlemmer over for passagererne, 

medmindre de opfylder kravene i denne subpart og alle andre gældende krav i forbindelse 

med denne forordning. 
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OPS 1.990 

Kabinebesætningens antal og sammensætning 

 

a) Luftfartsforetagendet må ikke operere en flyvemaskine med en maksimal godkendt passager-

sædekonfiguration på flere end 19 sæder, når der befordres én eller flere passagerer, medmin-

dre besætningen omfatter mindst ét kabinebesætningsmedlem med det formål at udføre opga-

ver, som angivet i driftshåndbogen med henblik på passagerernes sikkerhed. 

 

b) Ved overholdelse af ovenstående underpunkt a) skal luftfartsforetagendet sikre, at minimums-

antallet af kabinebesætningsmedlemmer er det største af følgende antal: 

 

1) et kabinebesætningsmedlem for hver 50 eller påbegyndt 50 passagersæder, som er in-

stalleret på samme dæk i flyvemaskinen, eller 

 

2) det antal kabinebesætningsmedlemmer, som deltog aktivt i den pågældende nødevakue-

ringsdemonstration i flyvemaskinens kabine, eller som antages at have deltaget i den re-

levante analyse. Hvis den maksimale godkendte passagersædekonfiguration er mindst 

50 sæder mindre end det antal sæder, der blev evakueret under demonstrationen, kan an-

tallet af kabinebesætningsmedlemmer dog nedsættes med 1 for hvert multiplum af 

50 sæder, som den maksimale godkendte passagersædekonfiguration er mindre end den 

certificerede maksimumskapacitet. 

 

c) Myndigheden kan under særlige omstændigheder kræve, at et luftfartsforetagende i besætnin-

gen medtager yderligere kabinebesætningsmedlemmer. 
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d) Under uforudsete omstændigheder kan det krævede minimumsantal af besætningsmedlemmer 

nedsættes på betingelse af, 

 

1) at antallet af passagerer er nedsat i overensstemmelse med de procedurer, der er angivet 

i driftshåndbogen, og 

 

2) at der indsendes en rapport til myndigheden efter fuldførelsen af flyvningen. 

 

e) Luftfartsforetagendet skal sikre, at kravene i subpart O opfyldes, når foretagendet antager ka-

binebesætningsmedlemmer, som er selvstændige og/eller arbejder freelance eller på deltid. 

Der skal i denne henseende lægges særlig vægt på det samlede antal flyvemaskinetyper eller 

-varianter, som et kabinebesætningsmedlem må flyve med henblik på erhvervsmæssig luft-

transport, og som ikke må overstige de krav, der foreskrives i OPS 1.1030, herunder også når 

et andet luftfartsforetagende gør brug af den pågældendes arbejdskraft. 

 

OPS 1.995 

Mindstekrav 

 

Luftfartsforetagendet skal sikre, at alle kabinebesætningsmedlemmer 

 

a) mindst er fyldt 18 år, 

 

b) med regelmæssige mellemrum bliver underkastet en lægeundersøgelse eller lægelig vurdering 

alt efter myndighedens krav for at kontrollere, om de helbredsmæssigt er egnet til at udføre 

deres opgaver, 
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c) med positivt resultat har fuldført en grundlæggende træning i henhold til OPS 1.1005 og har 

modtaget et bevis for sikkerhedstræning, 

 

d) har fuldført relevant omskolings- og/eller forskelstræning, der mindst omfatter de emner, som 

er nævnt i OPS 1.1010, 

 

e) gennemgår periodisk træning i tråd med bestemmelserne i OPS 1.1015, 

 

f) er kvalificerede til at udføre deres opgaver i overensstemmelse med procedurerne i drifts-

håndbogen. 

 

OPS 1.1000 

Overordnede kabinebesætningsmedlemmer 

 

a) Luftfartsforetagendet skal udpege et overordnet kabinebesætningsmedlem, når mere end ét 

kabinebesætningsmedlem gør tjeneste. For operationer, hvor der er udpeget mere end ét kabi-

nebesætningsmedlem gør tjeneste, men hvor der kun kræves ét kabinebesætningsmedlem, 

skal luftfartsforetagendet udnævne ét kabinebesætningsmedlem til at være ansvarligt over for 

luftfartøjschefen. 

 

b) Det overordnede kabinebesætningsmedlem er ansvarligt over for luftfartøjschefen for udførel-

se og koordinering af de(n) normale procedure(r) og nødprocedure(r), som er angivet i drifts-

håndbogen. I tilfælde af turbulens og i mangel af instruktioner fra flyvebesætningen har det 

overordnede kabinebesætningsmedlem ret til at afbryde udførelsen af arbejdsopgaver, der ik-

ke er sikkerhedsrelaterede, og underrette flyvebesætningen om, hvilket turbulensniveau der 

forekommer, og om behovet for at tænde skiltene med spænd sikkerhedsbælterne. Dette skal 

følges af den kabinebesætning, der sikrer passagerkabinen og andre relevante områder. 
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c) Når OPS 1.990 kræver, at der medføres mere end ét kabinebesætningsmedlem, må luftfartsfo-

retagendet ikke udpege en person til stillingen som overordnet kabinebesætningsmedlem, 

medmindre den pågældende person har mindst ét års erfaring som operationelt kabinebesæt-

ningsmedlem og har fuldført en relevant træning, der som minimum omfatter følgende: 

 

1) briefing før flyvning: 

 

i) arbejde som besætningsmedlem, 

 

ii) fordeling af kabinebesætningspladser og ansvarsfordeling, 

 

iii) hensyn til den bestemte flyvning, herunder flyvemaskinetype, udstyr, området for 

og arten af flyvningen og passagerkategorier med særlig opmærksomhed rettet 

mod handicappede, spædbørn og bårepatienter, og 

 

2) samarbejde mellem besætningsmedlemmerne: 

 

i) disciplin, ansvarsområder og kommandovej, 

 

ii) betydning af koordinering og kommunikation, 

 

iii) uarbejdsdygtig pilot og 
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3) gennemgang af luftfartsforetagendets krav og de retlige krav: 

 

i) sikkerhedsinstruktion af passagerer, sikkerhedsbrochurer, 

 

ii) sikring af pantryer, 

 

iii) anbringelse af kabinebagage, 

 

iv) elektronisk udstyr, 

 

v) procedurer for påfyldning af brændstof med passagerer om bord, 

 

vi) turbulens, 

 

vii) dokumentation og 

 

4) de menneskelige faktorer og forvaltning af besætningsressourcer og 

 

5) indberetning af havarier og hændelser og 

 

6) flyve- og tjenestetidsbegrænsninger samt hvilebestemmelser. 
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d) Luftfartsforetagendet skal fastsætte procedurer for udvælgelse af det næstmest egnede kabi-

nebesætningsmedlem til funktionen som overordnet kabinebesætningsmedlem i tilfælde af, at 

det udpegede overordnede kabinebesætningsmedlem bliver uarbejdsdygtigt. Disse procedurer 

skal kunne accepteres af myndigheden og tage hensyn til det pågældende kabinebesætnings-

medlems operationelle erfaring. 

 

e) CRM-træning: Luftfartsforetagendet skal sikre, at alle relevante elementer i bilag 2 til OPS 

1.1005/1.1010/1.1015, tabel 1, kolonne a), integreres i træningen og dækkes på det niveau, 

der kræves i kolonne f), kursus for overordnet kabinebesætning. 

 

OPS 1.1002 

Flyvning med et enkelt kabinebesætningsmedlem 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at hvert kabinebesætningsmedlem, som ikke har tidligere 

sammenlignelig erfaring, fuldfører følgende, inden den pågældende fungerer som enkeltstå-

ende kabinebesætningsmedlem: 

 

1) træning ud over den træning, der foreskrives i OPS 1.1005 og OPS 1.1010, skal omfatte 

særlig vægt på følgende med henblik på at afspejle de operationer, som udføres, når der 

kun er ét kabinebesætningsmedlem: 

 

i) ansvar over for luftfartøjschefen for udførelse af den eller de kabinesikkerheds- og 

nødprocedure(r), der er angivet i driftshåndbogen, 

 

ii) betydning af koordinering og kommunikation med flyvebesætningen, håndtering 

af uregerlige eller forstyrrende passagerer, 
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iii) gennemgang af luftfartsforetagendets krav og de retlige krav, 

 

iv) dokumentation, 

 

v) indberetning af havarier og hændelser, 

 

vi) flyve- og tjenestetidsbegrænsninger. 

 

2) rutineopbygningsflyvning i mindst 20 timer og 15 sektorer. Rutineopbygningsflyvnin-

ger skal gennemføres under overvågning af et behørigt erfarent kabinebesætningsmed-

lem på den flyvemaskinetype, der skal opereres. 

 

b) Før et kabinebesætningsmedlem får pålagt at fungere som enkeltstående kabinebesætnings-

medlem, skal luftfartsforetagendet sikre, at dette kabinebesætningsmedlem er kompetent til at 

udføre sine opgaver i overensstemmelse med de procedurer, der er angivet i driftshåndbogen. 

Egnethed til operationer med et enkelt kabinebesætningsmedlem skal behandles blandt krite-

rierne for kabinebesætningsudvælgelse, -rekruttering og -træning samt bedømmelse af kom-

petence. 

 

OPS 1.1005 

Grundlæggende sikkerhedstræning 

(se bilag 1 til OPS 1.1005) 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at hvert kabinebesætningsmedlem inden gennemførelse af 

omskoling med positivt resultat har fuldført en grundlæggende sikkerhedstræning, der mindst 

omfatter de emner, som er nævnt i bilag 1 til OPS 1.1005. 
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b) Træningskurserne gives alt efter myndighedens valg og efter dennes godkendelse 

 

enten 

 

1) af luftfartsforetagendet 

 

– direkte, eller 

 

– indirekte via en træningsorganisation, der arbejder på luftfartsforetagendets vegne 

 

eller 

 

2) af en godkendt træningsorganisation. 

 

c) Programmet for og struktureringen af det grundlæggende træningskursus skal være i overens-

stemmelse med gældende krav og skal godkendes på forhånd af myndigheden. 

 

d) Alt efter myndighedens valg udsteder myndigheden, luftfartsforetagendet eller den godkendte 

træningsorganisation, der står for træningskurset, et bevis for sikkerhedstræning til et kabine-

besætningsmedlem, når vedkommende har fuldført den grundlægende sikkerhedstræning og 

med positivt resultat har gennemgået den kontrol, der er omhandlet i OPS 1.1025. 

 

e) Hvis myndigheden giver et luftfartsforetagende eller en godkendt træningsorganisation tilla-

delse til at udstede bevis for sikkerhedstræning til et kabinebesætningsmedlem, skal beviset 

klart og tydeligt indeholde en henvisning til myndighedens godkendelse. 
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OPS 1.1010 

Omskolings- og forskelstræning 

(se bilag 1 til OPS 1.1010) 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at hvert kabinebesætningsmedlem har fuldført en relevant 

omskolings- og forskelstræning i henhold til de gældende regler, og at denne mindst omfatter 

de emner, der er nævnt i bilag 1 til OPS 1.1010. Træningskurset skal være beskrevet i drifts-

håndbogen. Programmet for og struktureringen af træningskurset skal godkendes på forhånd 

af myndigheden. 

 

1) Omskolingstræning: Kabinebesætningsmedlemmet skal fuldføre et omskolingskursus, 

inden den pågældende 

 

i) første gang af luftfartsforetagendet udpeges til at gøre tjeneste som kabinebesæt-

ningsmedlem eller 

 

ii) udpeges til at gøre tjeneste på en anden flyvemaskinetype samt 

 

2) Forskelstræning: Der skal fuldføres forskelstræning, inden der gøres tjeneste 

 

i) på en variant af en flyvemaskinetype, som opereres på det pågældende tidspunkt, 

eller 

 

ii) på aktuelt opererede typer eller varianter af flyvemaskiner, hvor der forefindes 

forskelligt sikkerhedsudstyr, er forskellig placering af sikkerhedsudstyr, eller hvor 

de almindelige procedurer eller nødprocedurerne er forskellige. 
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b) Luftfartsforetagendet skal fastlægge indholdet af omskolings- og forskelstræningen under 

hensyn til kabinebesætningsmedlemmets tidligere træning, således som denne er registreret i 

kabinebesætningsmedlemmets træningsdokumentation som foreskrevet i OPS 1.1035. 

 

c) Uden at det berører OPS 1.995 c), kan beslægtede elementer i dels den grundlæggende træ-

ning (OPS 1.1005), dels omskolings- og forskelstræningen (OPS 1.1010) kombineres. 

 

d) Luftfartsforetagendet skal sikre, 

 

1) at omskolingstræningen gennemføres på en struktureret og realistisk måde i overens-

stemmelse med bilag 1 til OPS 1.1010, 

 

2) at forskelstræningen gennemføres på en struktureret måde, og 

 

3) at omskolingstræningen og om nødvendigt forskelstræningen omfatter anvendelse af alt 

sikkerhedsudstyr og af alle normale procedurer og nødprocedurer, som finder anvendel-

se på flyvemaskinetypen eller -varianten, og indebærer træning og praktisk øvelse enten 

på en repræsentativ træningsanordning eller på den faktiske flyvemaskine. 

 

e) Luftfartsforetagendet skal sikre, at hvert kabinebesætningsmedlem, inden det første gang gør 

tjeneste, fuldfører luftfartsforetagendets CRM-træning og flyvemaskinetypespecifik CRM-

træning i overensstemmelse med bilag 1 til OPS 1.1010 j). Kabinebesætningspersonale, som 

allerede fungerer som kabinebesætningsmedlem hos et luftfartsforetagende, og som ikke tidli-

gere har fuldført luftfartsforetagendets CRM-træning, skal fuldføre denne træning senest på 

tidspunktet for næste krævede periodiske træning og kontrol, jf. bilag 1 til OPS 1.1010 j), 

herunder flyvemaskinespecifik CRM, hvis det er relevant. 
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OPS 1.1012 

Rutineopbygning 

 

Luftfartsforetagendet skal sikre, at hvert kabinebesætningsmedlem efter fuldført omskoling gen-

nemgår en rutineopbygning, inden den pågældende gør tjeneste som del af det mindste antal kabi-

nebesætningsmedlemmer, der kræves i OPS 1.990. 

 

OPS 1.1015 

Periodisk træning 

(se bilag 1 til OPS 1.1015) 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at hvert kabinebesætningsmedlem i overensstemmelse med 

bilag 1 til OPS 1.1015 gennemgår periodisk træning, som omfatter de opgaver, der er pålagt 

hvert kabinebesætningsmedlem under almindelige procedurer og nødprocedurer, samt øvel-

ser, som er relevante for de(n) type(r) og/eller –variant(er) af en flyvemaskine, på hvilken de 

gør tjeneste. 

 

b) Luftfartsforetagendet skal sikre, at det program for periodisk træning, som er godkendt af 

myndigheden, omfatter teoretisk og praktisk undervisning samt individuelle øvelser som fore-

skrevet i bilag 1 til OPS 1.1015. 

 

c) Gyldighedsperioden for periodisk træning samt den hermed forbundne kontrol, som kræves i 

OPS 1.1025, er 12 kalendermåneder plus den resterende del af udstedelsesmåneden. Hvis be-

viset er udstedt inden for de sidste 3 kalendermåneder af gyldighedsperioden for en foregåen-

de kontrol, regnes gyldighedsperioden fra udstedelsesdatoen til 12 kalendermåneder efter ud-

løbsdatoen for den foregående kontrol. 
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OPS 1.1020 

Genopfriskningstræning 

(se bilag 1 til OPS 1.1020) 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at hvert kabinebesætningsmedlem, som har været fraværende 

fra flyvetjeneste i mere end 6 måneder, og som stadig er omfattet af gyldighedsperioden for 

den tidligere kontrol, som kræves i OPS 1.1025b)3), fuldfører den i driftshåndbogen anførte 

genopfriskningstræning som foreskrevet i bilag 1 til OPS 1.1020. 

 

b) Luftfartsforetagendet skal sikre, at et kabinebesætningsmedlem, som ikke har været fraværen-

de fra al flyvetjeneste, men hvor vedkommende tjeneste ikke har omfattet opgaver på en be-

stemt flyvemaskinetype inden for de forudgående 6 måneder som krævet i OPS 1.990b), in-

den vedkommende varetager disse opgaver på den pågældende flyvemaskinetype, enten 

 

1) fuldfører genopfriskningstræning på den pågældende type eller 

 

2) opererer to rutinegenopbygningssektorer under erhvervsmæssige flyvninger på den på-

gældende type. 
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OPS 1.1025 

Kontrol 

 

a) Alt efter myndighedens valg skal myndigheden, luftfartsforetagendet eller den godkendte træ-

ningsorganisation, der står for træningskurset, sikre, at hvert kabinebesætningsmedlem under 

eller efter fuldførelsen af den træning, som kræves i OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015 og 1.1020, 

gennemgår en kontrol, som omfatter den træning, de har modtaget, for at bekræfte den pågæl-

dendes duelighed ved udførelse af almindelige sikkerhedsopgaver og beredskabsopgaver. 

 

Alt efter myndighedens valg skal myndigheden, luftfartsforetagendet eller den godkendte træ-

ningsorganisation, der står for træningskurset, sikre, at det personale, der foretager kontrollen, 

er passende kvalificeret. 

 

b) Luftfartsforetagendet skal sikre, at hvert kabinebesætningsmedlem gennemgår en kontrol, 

som omfatter 

 

1) grundlæggende sikkerhedstræning. De emner, der er nævnt i bilag 1 til OPS 1.1005 

 

2) omskolings- og forskelstræning. De emner, der er nævnt i bilag 1 til OPS 1.1010 

 

3) periodisk træning. Alt efter behov de emner, der er nævnt i bilag 1 til OPS 1.1015 og 

 

4) genopfriskningstræning. De emner, der er nævnt i bilag 1 til OPS 1.1020. 

 



 
13376/1/05 REV 1  NS/iam 366 
BILAG DG C III   DA 

OPS 1.1030 

Flyvning på mere end én type eller variant 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at hvert kabinebesætningsmedlem ikke gør tjeneste på mere 

end tre flyvemaskinetyper. Dog kan et kabinebesætningsmedlem med myndighedens godken-

delse gøre tjeneste på fire flyvemaskinetyper under forudsætning af følgende for mindst to af 

typerne: 

 

1) ikke-typespecifikke normale procedurer og nødprocedurer er identiske, og 

 

2) sikkerhedsudstyr og typespecifikke normale procedurer og nødprocedurer ligner hinan-

den. 

 

b) Med henblik på ovenstående underpunkt a) betragtes varianter af en flyvemaskinetype som 

forskellige typer, såfremt de ikke har ligheder på alle følgende områder: 

 

1) betjening af nødudgange 

 

2) bærbart sikkerhedsudstyrs placering og type og 

 

3) typespecifikke nødprocedurer. 
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OPS 1.1035 

Træningsdokumentation 

 

Luftfartsforetagendet skal 

 

1) opbevare dokumentation for hele den i OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, 1.1020 og 1.1025 kræve-

de træning og kontrol, og 

 

2) opbevare kopi af beviset for sikkerhedstræning, og 

 

3) holde træningsdokumentationen og dokumentationen for lægeundersøgelser eller lægelige 

vurderinger ajour, idet der for træningsdokumentationens vedkommende angives datoer for og 

indhold af den modtagne omskolings- og forskelstræning samt den periodiske træning, og 

 

4) efter anmodning stille dokumentationen for al grundlæggende træning, omskolings- og perio-

disk træning og kontrol til rådighed for det pågældende kabinebesætningsmedlem. 
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Bilag 1 til OPS 1.1005 

Grundlæggende sikkerhedstræning 

 

Følgende skal som et minimum indgå i et grundlæggende sikkerhedstræningskursus som nævnt i 

OPS 1.1005: 

 

a) Brand og røgbekæmpelse 

 

1. Understregning af, at det er kabinebesætningens ansvar hurtigt at reagere på krisesitua-

tioner forbundet med brand og røg og navnlig, at det er vigtigt at fastslå den faktiske år-

sag til branden. 

 

2. Øjeblikkelig underretning af flyvebesætningen, samt de specifikke handlinger, der er 

nødvendige med henblik på samordning og assistance, når brand eller røg opdages. 

 

3. Nødvendigheden af at foretage hyppig kontrol af potentielle brandrisikosteder, inklusive 

toiletter og røgdetektorer. 

 

4. De forskellige typer brand og det rigtige slukningsmiddel; procedurer for særlige brand-

situationer; teknikker for anvendelse af slukningsmidler og konsekvenserne af ukorrekt 

anvendelse samt anvendelse i et snævert rum. 

 

5. De generelle procedurer for udryknings- og beredskabstjenester på jorden i lufthavne. 
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b) Overlevelse i vand 

 

Iførelse og anvendelse af personligt flydeudstyr i vand. Før første tjeneste om bord på en fly-

vemaskine med redningsflåder eller lignende udstyr skal der gives træning i anvendelsen af 

dette udstyr samt praktiske øvelser i vandet. 

 

c) Overlevelsestræning 

 

Overlevelsestræningen skal svare til de områder, hvori arbejdet foregår (f.eks. polarområder, 

ørkenområder, jungleområder eller havområder). 

 

d) Lægelige aspekter og førstehjælp 

 

1. Instruktion i førstehjælp og anvendelsen af førstehjælpsudstyr 

 

2. Førstehjælp forbundet med overlevelsestræning og hensigtsmæssig hygiejne 

 

3. De fysiologiske virkninger af flyvning, navnlig hypoxi. 

 

e) Håndtering af passagerer 

 

1. Vejledning mht. identifikation og håndtering af passagerer, som er eller bliver påvirket 

af alkohol eller er påvirket af medicin eller narkotika eller er aggressive. 

 



 
13376/1/05 REV 1  NS/iam 370 
BILAG DG C III   DA 

2. Metoder, der kan anvendes til at motivere passagererne, samt den nødvendige crowd 

control med henblik på hurtig evakuering af en flyvemaskine. 

 

3. Bestemmelser om sikker anbringelse af kabinebagage (inklusive kabinens serverings-

materiel) og risikoen for, at den kan udgøre en fare for mennesker i kabinen eller hindre 

adgang til eller beskadige nødudstyr eller nødudgange i flyvemaskinen. 

 

4. Korrekt pladsfordeling i forhold til flyets masse og balance er vigtig. Navnlig placering 

af handicappede passagerer og behovet for at placere raske og rørige passagerer ved 

ukontrollerede nødudgange. 

 

5. Opgaver i forbindelse med turbulens, herunder sikring af kabinen. 

 

6. Forholdsregler der skal træffes, når levende dyr transporteres i kabinen. 

 

7. Træning i håndtering af farligt gods, herunder bestemmelserne i subpart R. 

 

8. Sikkerhedsprocedurer, herunder bestemmelserne i subpart S. 

 

f) Kommunikation 

 

Under træningen skal det understreges, at effektiv kommunikation mellem kabinebesætningen 

og flyvebesætningen er vigtig, herunder teknik, fælles sprog og terminologi. 
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g) Disciplin og ansvar 

 

1. Vigtigheden af, at kabinebesætningsmedlemmerne udfører deres opgaver i overens-

stemmelse med driftshåndbogen. 

 

2. Vedvarende faglig og fysisk kompetence til at fungere som kabinebesætningsmedlem, 

navnlig med hensyn til flyve- og tjenestetidsbegrænsninger samt hvilebestemmelser. 

 

3. Viden om luftfartsbestemmelserne for kabinebesætninger og den civile luftfartsmyndig-

heds rolle. 

 

4. Generelt kendskab til relevant luftfartsterminologi, flyveteori, passagerfordeling, meteo-

rologi og operationsområder. 

 

5. Briefing af kabinebesætningen før flyvning og meddelelse af de sikkerhedsoplysninger, 

der er nødvendige for kabinebesætningsmedlemmernes specifikke opgaver. 

 

6. Betydningen af, at relevante dokumenter og håndbøger ajourføres med de ændringer, 

som udleveres af luftfartsforetagendet. 

 

7. Betydningen af at kunne afgøre, hvornår kabinebesætningsmedlemmer har beføjelse til 

og ansvar for at påbegynde en evakuering og andre nødprocedurer. 

 

8. Betydningen af sikkerhedsopgaver og -ansvar samt behovet for øjeblikkelig og effektiv 

reaktion på nødsituationer. 
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h) Forvaltning af besætningsressourcer. 

 

1) Orienterende CRM-kursus: 

 

i) Et kabinebesætningsmedlem skal fuldføre et orienterende CRM-kursus før ved-

kommende første gang udpeges til at gøre tjeneste som kabinebesætningsmedlem. 

Kabinebesætningspersonale, som allerede gør tjeneste som kabinebesætningsmed-

lem inden for erhvervsmæssig lufttransport, og som ikke tidligere har fuldført et 

orienterende kursus, skal fuldføre et orienterende CRM-kursus senest på tidspunk-

tet for næste krævede periodiske træning og/eller kontrol. 

 

ii) Træningselementerne i bilag 2 til OPS 1.1005/1.1010/1.1015, tabel 1, kolonne a) 

skal dækkes på det niveau, der kræves i kolonne b), orienterende CRM-kursus. 

 

iii) Det orienterende CRM-kursus skal gennemføres ved hjælp af mindst ét kabinebe-

sætningsmedlem, der er CRM-instruktør. 

 

Bilag 1 til OPS 1.1010 

Omskolings- og forskelstræning 

 

a) Generelt 

 

Luftfartsforetagendet skal sikre, 

 

1. at omskolings- og forskelstræning gennemføres ved hjælp af passende kvalificeret per-

sonale, og 
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2. at der under omskolings- og forskelstræningen trænes lokalisering, afmontering og an-

vendelse af alle de former for sikkerheds- og overlevelsesudstyr, der medbringes i fly-

vemaskinen, samt i alle normale procedurer og nødprocedurer for den flyvemaskinety-

pe, -variant og -konfiguration, der skal flyves med. 

 

b) Træning i brand- og røgbekæmpelse 

 

Luftfartsforetagendet skal sikre, at 

 

1. hvert kabinebesætningsmedlem får en realistisk og praktisk træning i anvendelsen af alt 

brandbekæmpelsesudstyr, herunder af beskyttelsesbeklædning, der er repræsentativt for 

det, der findes i flyvemaskinen. Denne træning skal omfatte 

 

i) slukning af brand, der er karakteristisk for brand inde i en flyvemaskine, idet der 

dog i tilfælde af halonslukkere kan anvendes et alternativt slukningsmiddel, og 

 

ii) iførelse og anvendelse af åndedrætsbeskyttelsesudstyr i et lukket miljø, der simu-

leres røgfyldt. 

 

c) Betjening af døre og nødudgange 

 

Luftfartsforetagendet skal sikre, at 

 

1. hvert kabinebesætningsmedlem prøver at betjene og faktisk åbne alle normale udgange 

og nødudgange til evakuering af passagerer i en flyvemaskine eller i en repræsentativ 

træningsanordning, og 
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2. betjening af alle andre udgange, som for eksempel cockpitvinduer, demonstreres. 

 

d) Træning med evakueringsslisker 

 

Luftfartsforetagendet skal sikre, at 

 

1. hvert kabinebesætningsmedlem prøver at glide ned ad en evakueringssliske fra en højde, 

der er repræsentativ for dørkarmshøjden på flyvemaskinens hoveddæk, 

 

2. slisken er tilsluttet en flyvemaskine eller en repræsentativ træningsanordning, og at 

 

3. der foretages en yderligere nedglidningsøvelse, når kabinebesætningsmedlemmet kvali-

ficerer sig til en flyvemaskinetype, hvor hoveddækkets dørkarmshøjde afviger væsent-

ligt fra de flyvemaskinetyper, der tidligere har været fløjet med. 

 

e) Evakueringsprocedurer og andre nødsituationer 

 

Luftfartsforetagendet skal sikre, 

 

1. at nødevakueringstræningen omfatter undervisning med hensyn til planlagte og ikke-

planlagte evakueringer på land eller vand. Træningen skal omfatte undervisning i, hvor-

dan det konstateres, om udgange ikke kan anvendes eller hvornår evakueringsudstyret 

ikke kan tages i anvendelse, og 
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2. at hvert kabinebesætningsmedlem trænes i at kunne håndtere følgende: 

 

i) brand under flyvningen, med særlig vægt på identificering af den faktiske brand-

årsag, 

 

ii) kraftig turbulens, 

 

iii) pludseligt trykfald, herunder iførelse af transportabelt iltudstyr, og 

 

iv) andre nødsituationer under flyvning. 

 

f) crowd control 

 

Luftfartsforetagendet skal sikre, at der gives træning i de praktiske aspekter af crowd control i 

forskellige nødsituationer, alt efter flyvemaskinetype. 

 

g) Pilotens uarbejdsdygtighed 

 

Luftfartsforetagendet skal sikre, at hvert kabinebesætningsmedlem, medmindre minimums-

flyvebesætningen består af mere end to personer, trænes i proceduren vedrørende flyvebesæt-

ningsmedlemmers uarbejdsdygtighed og betjening af sæde- og selemekanismerne. Træning i 

anvendelsen af flyvebesætningsmedlemmers iltsystem og anvendelsen af flyvebesætnings-

medlemmers checklister, hvis det kræves i henhold til luftfartsforetagendets SOP-procedurer, 

skal gennemføres i form af en praktisk demonstration. 
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h) Sikkerhedsudstyr 

Luftfartsforetagendet skal sikre, at hvert kabinebesætningsmedlem får realistisk træning i og 

demonstration af lokalisering og anvendelse af sikkerhedsudstyr, herunder følgende: 

 

1. slisker, og hvis der er tale om slisker, der ikke er selvbærende, også i anvendelse af 

eventuelle tilhørende reb, 

 

2. redningsbåde og redningsbåde med sliske, herunder udstyr, der er fastgjort til og/eller 

medføres i båden, 

 

3. redningsveste, børneredningsveste og flydelifte, 

 

4. systemer med nedfaldende iltmasker, 

 

5. nødilt, 

 

6. brandslukkere, 

 

7. brandøkser eller koben, 

 

8. nødlys, herunder stavlygter, 

 

9. kommunikationsudstyr, herunder megafoner, 

 

10. overlevelsespakker, herunder indholdet heraf, 
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11. pyroteknisk udstyr (faktisk eller repræsentativt udstyr), 

 

12. førstehjælpskasser, indholdet heraf og medicinsk nødudstyr, og 

 

13. andet kabinesikkerhedsudstyr- og -systemer, hvis relevant. 

 

i) Instruktion af passagerer/sikkerhedsdemonstrationer 

 

Luftfartsforetagendet skal sikre, at der gives træning i at forberede passagerer til normale situ-

ationer og nødsituationer i overensstemmelse med OPS 1.285. 

 

j) Forvaltning af besætningsressourcer. Luftfartsforetagendet skal sikre, 

 

1) at hvert kabinebesætningsmedlem fuldfører luftfartsforetagendets CRM-uddannelse, der 

dækker træningselementerne i bilag 2 til OPS 1.1005/1.1010/1.1015, tabel 1, kolonne a) 

på det niveau, der kræves i kolonne c), før den pågældende modtager efterfølgende fly-

vemaskinespecifik CRM- og/eller periodisk CRM-træning. 

 

2) at træningselementerne i bilag 2 til OPS 1.1005/1.1010/1.1015, tabel 1, kolonne a), hvis 

et kabinebesætningsmedlem gennemgår et omskolingskursus på en anden flyvemaskine-

type, dækkes på det niveau, der kræves i kolonne d), flyvemaskinespecifik CRM. 

 

3) at luftfartsforetagendets CRM-træning og flyvemaskinespecifik CRM gennemføres ved 

hjælp af mindst ét kabinebesætningsmedlem, der er CRM-instruktør. 
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Bilag 1 til OPS 1.1015 

Periodisk træning 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at der gennemføres periodisk træning ved hjælp af kvalifice-

rede personer. 

 

b) Luftfartsforetagendet skal sikre, at programmet for den periodiske træning for hver 

12-måneders periode omfatter følgende: 

 

1. nødprocedurer inklusive pilotens uarbejdsdygtighed, 

 

2. evakueringsprocedurer, herunder teknikker til crowd control, 

 

3. træning af hvert kabinebesætningsmedlem i at åbne normale udgange og nødudgange til 

evakuering af passagerer, 

 

4. lokalisering og betjening af nødudstyr, herunder iltsystemer, samt træning af hvert be-

sætningsmedlem i iførelse af redningsveste, transportabelt iltudstyr og åndedrætsbeskyt-

telsesudstyr, 

 

5. førstehjælp og indhold af førstehjælpskasser, 

 

6. anbringelse af genstande i kabinen, 

 

7. sikkerhedsprocedurer, 

 

8. gennemgang af hændelser og havarier, og 
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9. forvaltning af besætningsressourcer. Luftfartsforetagendet sikrer, at CRM-træningen op-

fylder følgende: 

 

i) Træningselementerne i bilag 2 til OPS 1.1005/1.1010/1.1015, tabel 1, kolonne a)

 skal dækkes inden for en treårscyklus på det niveau, der kræves i kolonne 

e), årlig periodisk CRM-træning. 

 

ii) Fastlæggelse og gennemførelse af denne kursusplan skal forestås af et kabinebe-

sætningsmedlem, der er CRM-instruktør. 

 

iii) Når CRM-træningen gives i form af enkeltstående moduler, skal den gennemføres 

ved hjælp af mindst ét kabinebesætningsmedlem, der er CRM-instruktør. 

 

c) Luftfartsforetagendet skal sikre, at den periodiske træning med intervaller på højst 3 år også 

omfatter 

 

1. betjening og faktisk åbning af alle normale udgange og alle nødudgange til evakuering 

af passagerer i en flyvemaskine eller i en repræsentativ træningsanordning, 

 

2. demonstration af betjeningen af alle andre udgange, 

 

3. realistisk og praktisk træning i anvendelsen af brandbekæmpelsesudstyr, herunder af be-

skyttelsespåklædning, der er repræsentativt for det, der findes i flyvemaskinen. 
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Denne træning skal omfatte 

 

i) slukning af brand, der er karakteristisk for brand inde i en flyvemaskine, dog kan der i 

tilfælde af halonslukkere anvendes et alternativt slukningsmiddel, og 

 

ii) hvert kabinebesætningsmedlems iførelse og anvendelse af åndedrætsbeskyttelsesudstyr i 

et lukket miljø, der simuleres røgfyldt. 

 

4. anvendelse af pyroteknisk udstyr (faktisk eller repræsentativt udstyr), og 

 

5. demonstration af anvendelsen af redningsbåde eller redningsbåde med sliske, hvor så-

danne forefindes. 

 

6. Luftfartsforetagendet skal sikre, at hvert kabinebesætningsmedlem, medmindre mini-

mumsflyvebesætningen består af mere end to personer, trænes i proceduren vedrørende 

flyvebesætningsmedlemmers uarbejdsdygtighed og betjening af sæde- og selemekanis-

merne. Træning i anvendelsen af flyvebesætningsmedlemmers iltsystem og anvendelsen 

af flyvebesætningsmedlemmers checklister, hvis det kræves i henhold til luftfartsforeta-

gendets SOP-procedurer, skal gennemføres i form af en praktisk demonstration. 

 

d) Luftfartsforetagendet skal sikre, at alle relevante krav i bilag III, OPS 1, indgår i træningen af 

kabinebesætningsmedlemmer. 
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Bilag 1 til OPS 1.1020 

Genopfriskningskurser 

 

Luftfartsforetagendet skal sikre, at genopfriskningstræningen udføres af behørigt kvalificerede per-

soner og for hvert kabinebesætningsmedlem som minimum omfatter 

 

1) nødprocedurer inklusive pilotens uarbejdsdygtighed, 

 

2) evakueringsprocedurer inklusive metoder til crowd control, 

 

3) betjening og faktisk åbning af alle normale udgange og alle nødudgange til evakuering af pas-

sagerer i en flyvemaskine eller i en repræsentativ træningsanordning, 

 

4) demonstration af betjeningen af alle andre udgange inklusive vinduerne i cockpittet og 

 

5) lokalisering og håndtering af nødudstyr, herunder iltsystemer, samt iførelse af redningsveste, 

transportabelt iltudstyr og åndedrætsbeskyttelsesudstyr. 
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Bilag 2 til OPS 1.1005/1.1010/1.1015 

Træning 
1. CRM-træningsplanen skal sammen med CRM-metodik og -terminologi indgå i driftshåndbo-

gen. 
 
2. Tabel 1 angiver, hvilke CRM-elementer der skal indgå i hver type træning. 
 
 

Træningselementer Orienterende 
CRM-kursus 

Luftfartsfore-
tagendets 

CRM-træning

Flyvemaskine-
specifik 
CRM 

Årlig perio-
disk CRM-

træning 

Kursus for 
overordnet ka-
binebesætning

a) b) c) d) e) f) 
Generelle principper 
Menneskelige faktorer i 
luftfarten 

   
Ikke påkrævet

  

Generelle instruktioner 
vedrørende CRM-
principper og -formål 

 
Dybtgående 

 
Ikke påkrævet

 
Ikke påkrævet

 
Oversigt 

 

Menneskelig præstation 
og begrænsninger 
 

     

Set ud fra det enkelte kabinebesætningsmedlems synsvinkel 
Personforståelse, men-
neskelige fejl og pålide-
lighed, holdning og ad-
færd, selvvurdering 
 

     

Stress og håndtering af 
stress 
 

     

Træthed og agtpågiven-
hed 

Dybtgående 
Ikke påkræ-

vet 

Ikke påkrævet Oversigt (3-årscyklus) Ikke påkrævet
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Assertivitet 
Situationsforståelse, in-
formationsindhentning 
og -behandling 
 

     

Set ud fra den samlede besætnings synsvinkel 
Forebyggelse og sporing 
af fejl 
 

     

Samlet situationsforstå-
else, informationsind-
hentning og -behandling 
 

    
 

Oversigt 

 

Håndtering af arbejds-
byrder 
 

    
(3-årscyklus) 

 

Effektiv kommunikation 
og koordinering mellem 
alle besætningsmed-
lemmer, inklusive fly-
vebesætningen og uer-
farne kabinebesæt-
ningsmedlemmer, kultu-
relle forskelle 
 

 
 
 

Ikke påkræ-
vet 

 
 
 

Dybtgående 

 
 
 

Alt efter ty-
pe(r) 

  
 

Uddybning 
(relevant for 
overordnede 
kabinebesæt-

ningsmed-
lemmers opga-

ver) 
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Ledelse, samarbejde, 
synergi, beslutningstag-
ning, delegering 
 

     

Træningselementer Orienterende 
CRM-kursus 

Luftfartsfore-
tagendets 

CRM-træning

Flyvemaskine-
typespecifik 

CRM 

Årlig perio-
disk CRM-

træning 

Kursus for 
overordnet ka-
binebesætning

a) b) c) d) e) f) 
Individuelt ansvar og 
beslutningstagning og 
aktion 
 

     

Identificering og hånd-
tering af menneskelige 
faktorer blandt passage-
rerne: crowd control, 
passagerstress, konflikt-
styring, lægelige fakto-
rer 
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Ikke påkrævet

 
 
 

Dybtgående 

  Specifikke forhold rela-
teret til flyvemaskinety-
per (smal/bred krop, 
et/flere dæk), flyvebe-
sætningens og kabine-
besætningens sammen-
sætning og antallet af 
passagerer 

     

Set ud fra luftfartsforetagendets og organisationens synsvinkel 
Virksomhedens sikker-
hedskultur, standardpro-
cedurer (SOP), organi-
sationsmæssige faktorer 

     

Effektiv kommunikation 
og koordinering med 
øvrigt operativt persona-
le og groundtjenester 

 
Ikke påkræ-

vet 

 
Dybtgående 

 
Alt efter ty-

pe(r) 

 
Oversigt (3-
årscyklus) 

 

Deltagelse i indberet-
ning af kabinesikker-
hedsmæssige hændelser 
og havarier 

     

Case-baserede emner 
(jf. note) 

 Påkrævet  Påkrævet  

 

Note: Med hensyn til kolonne d) skal der, hvis der ikke foreligger relevante flyvemaskinetypespeci-

fikke case-baserede eksempler, overvejes anvendelse af case-baserede eksempler, der er rele-

vante for operationens størrelse og omfang. 
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SUBPART P 

HÅNDBØGER, LOGBØGER OG DOKUMENTATION 

 

OPS 1.1040 

Almindelige bestemmelser om driftshåndbøger 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at driftshåndbogen indeholder alle de instruktioner og infor-

mationer, som er nødvendige, for at det operative personale kan udføre sine opgaver. 

 

b) Luftfartsforetagendet skal sikre, at driftshåndbogens indhold, herunder alle ændringer og re-

videringer, ikke strider mod bestemmelserne i AOC'en eller andre gældende bestemmelser og 

kan godkendes af eller, hvor det er relevant, er godkendt af myndigheden. 

 

c) Medmindre andet er godkendt af myndigheden eller foreskrevet i national ret, skal luftfartsfo-

retagendet udarbejde driftshåndbogen på engelsk. Endvidere kan luftfartsforetagendet over-

sætte håndbogen helt eller delvist til et andet sprog og anvende denne helt eller delvist på det 

pågældende sprog. 

 

d) Skulle det blive nødvendigt for luftfartsforetagendet at udarbejde nye driftshåndbøger eller 

større dele/bind heraf, skal foretagendet overholde ovenstående underpunkt c). 

 

e) Luftfartsforetagendet kan udgive driftshåndbogen i særskilte bind. 
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f) Luftfartsforetagendet skal sikre, at alt operativt personale har let adgang til et eksemplar af 

hver del af driftshåndbogen, som er relevant for det pågældende personales opgaver. Endvide-

re skal luftfartsforetagendet til hvert besætningsmedlem udlevere et personligt eksemplar af 

driftshåndbogens del A og B eller afsnit herfra, som er relevante for selvstudium. 

 

g) Luftfartsforetagendet skal sikre, at driftshåndbogen ændres eller revideres, så instruktionerne 

og informationerne deri til stadighed holdes ajour. Luftfartsforetagendet skal sikre, at alt ope-

rativt personale gøres bekendt med de ændringer, som er relevante for det pågældende perso-

nales opgaver. 

 

h) Enhver indehaver af en driftshåndbog eller af relevante dele af en driftshåndbog skal holde 

denne/disse ajour med de ændringer eller revisioner, som udleveres af luftfartsforetagendet. 

 

i) Luftfartsforetagendet skal på forhånd tilsende myndigheden påtænkte ændringer og revisioner 

inden disses ikrafttrædelsesdato. Såfremt ændringen vedrører en del af driftshåndbogen, som 

skal godkendes i overensstemmelse med OPS, skal sådan godkendelse indhentes, inden æn-

dringen træder i kraft. Når der af sikkerhedshensyn kræves øjeblikkelige ændringer eller revi-

sioner, kan disse offentliggøres og finde anvendelse umiddelbart, under forudsætning af, at 

der er ansøgt om en eventuel påkrævet godkendelse. 

 

j) Luftfartsforetagendet skal indarbejde alle ændringer og revisioner, som kræves af myndighe-

den. 

 

k) Luftfartsforetagendet skal sikre, at informationer, som er taget fra godkendte dokumenter, og 

enhver ændring af således godkendte informationer er korrekt gengivet i driftshåndbogen, og 

at driftshåndbogen ikke indeholder informationer, som er i strid med noget godkendt doku-

ment. Dette krav udelukker dog ikke, at luftfartsforetagendet kan anvende mere forsigtige da-

ta og procedurer. 
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l) Luftfartsforetagendet skal sikre, at driftshåndbogens indhold præsenteres i en form, i hvilken 

oplysningerne kan anvendes uden vanskeligheder. Udformningen af driftshåndbogen skal 

overholde principperne for hensyntagen til menneskelige faktorer. 

 

m) Luftfartsforetagendet kan af myndigheden få tilladelse til at præsentere driftshåndbogen eller 

dele heraf i en anden form end i en trykt papirudgave. I sådanne tilfælde skal der sikres et ac-

ceptabelt tilgængeligheds-, brugbarheds- og pålidelighedsniveau. 

 

n) Brugen af en forkortet udgave af driftshåndbogen fritager ikke luftfartsforetagendet for at 

overholde kravene i OPS 1.130. 

 

OPS 1.1045 

Driftshåndbog – Opbygning og indhold 

(se bilag 1 til OPS 1.1045) 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at den overordnede opbygning i driftshåndbogen er som føl-

ger: 

 

– Del A: Generelt/grundlæggende 

 

Denne del skal omfatte alle ikke-typerelaterede regler, instruktioner og procedurer, som kræ-

ves for en sikker flyvning. 
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– Del B: Operative forhold vedrørende flyvemaskinen 

 

Denne del skal omfatte alle de typerelaterede instruktioner og procedurer, som kræves for en 

sikker flyvning. I denne del skal der tages hensyn til alle forskelle mellem typer, varianter el-

ler individuelle flyvemaskiner, som luftfartsforetagendet anvender. 

 

– Del C: Instruktioner og informationer vedrørende ruter og flyvepladser 

 

Denne del skal omfatte alle de instruktioner og informationer, som kræves vedrørende opera-

tionsområdet. 

 

– Del D: Træning 

 

Denne del skal omfatte alle de personaletræningsinstruktioner, som kræves for en sikker ope-

ration. 

 

b) Luftfartsforetagendet skal sikre, at driftshåndbogens indhold er i overensstemmelse med bilag 

1 til OPS 1.1045 og er relevant for operationsområdet og operationstypen. 

 

c) Luftfartsforetagendet skal sikre, at driftshåndbogens struktur i enkeltheder kan accepteres af 

myndigheden. 

 

OPS 1.1050 

Flyvehåndbog 

 

Luftfartsforetagendet skal løbende udarbejde en godkendt flyvehåndbog eller et tilsvarende doku-

ment for hver flyvemaskine, som luftfartsforetagendet opererer. 
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OPS 1.1055 

Rejselogbog 

 

a) Luftfartsforetagendet skal opbevare følgende informationer for hver flyvning i form af en rej-

selogbog (Journey Log): 

 

1) flyvemaskinens registrering, 

 

2) dato, 

 

3) besætningsmedlemmets/-medlemmernes navn(e), 

 

4) besætningsmedlemmets/-medlemmernes tildelte opgaver, 

 

5) afgangssted, 

 

6) ankomststed, 

 

7) afgangstidspunkt (off-block time), 

 

8) ankomsttidspunkt (on-block time), 

 

9) antal timers flyvning, 

 

10) flyvningens art, 
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11) hændelser, (eventuelle) observationer og 

 

12) luftfartøjschefens underskrift (eller tilsvarende). 

 

b) Luftfartsforetagendet kan af myndigheden gives tilladelse til ikke at føre en rejselogbog eller 

dele heraf, hvis de relevante oplysninger foreligger i andre dokumenter. 

 

c) Luftfartsforetagendet skal sikre, at alle registreringer foretages løbende, og at de er i blivende 

form. 

 

OPS 1.1060 

Operationel flyveplan 

 

a) Luftfartsforetagendet skal sikre, at den operationelle flyveplan, som anvendes, og de registre-

ringer, der foretages under flyvningen, indeholder følgende: 

 

1) flyvemaskinens registrering, 

 

2) flyvemaskinens type og variant, 

 

3) dato for flyvningen, 

 

4) flyvningens identifikation, 

 

5) flyvebesætningsmedlemmernes navne, 
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6) flyvebesætningsmedlemmernes tildelte opgaver, 

 

7) afgangssted, 

 

8) afgangstidspunkt (faktisk off-block time, starttidspunkt), 

 

9) ankomststed (planlagt og faktisk), 

 

10) ankomsttidspunkt (faktisk landingstidspunkt og on-block time), 

 

11) operationstype (ETOPS, VFR, færgeflyvning osv.), 

 

12) rute og rutesegmenter med checkpunkter/waypoints, afstande, tider og beholdne kurser, 

 

13) planlagt marchfart og flyvetider mellem checkpunkter/waypoints. Anslåede og faktiske 

tider over checkpunkter/waypoints, 

 

14) sikkerhedshøjder og minimumsniveauer, 

 

15) planlagte højder og flyveniveauer, 

 

16) brændstofberegninger (dokumentation for kontrol af brændstof under flyvningen), 

 

17) brændstof om bord, når motorerne startes, 
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18) alternativ(er) for ankomst og, hvor det er relevant, start og en-route, herunder de oplys-

ninger, som kræves i ovenstående underpunkt 12), 13), 14) og 15), 

 

19) første ATS-flyveplanklarering og efterfølgende genklarering, 

 

20) beregninger ved genplanlægning under flyvningen og 

 

21) de relevante meteorologiske oplysninger. 

 

b) Punkter, som er lettilgængelige i anden dokumentation eller fra en anden acceptabel kilde, 

eller som er irrelevante for den pågældende operationstype, kan udelades af den operationelle 

flyveplan. 

 

c) Luftfartsforetagendet skal sikre, at den operationelle flyveplan og anvendelsen deraf er be-

skrevet i driftshåndbogen. 

 

d) Luftfartsforetagendet skal sikre, at alle registreringer i den operationelle flyveplan foretages 

løbende, og at de er i blivende form. 

 

OPS 1.1065 

Opbevaringsperioder for dokumenter 

 

Luftfartsforetagendet skal sikre, at al dokumentation og alle relevante operationelle og tekniske in-

formationer for hver enkelt flyvning opbevares i de i bilag 1 til OPS 1.1065 foreskrevne perioder. 
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OPS 1.1070 

Luftfartsforetagendets redegørelse for vedvarende luftdygtighedsstyring 

 

Luftfartsforetagendet skal løbende udarbejde en godkendt redegørelse for vedvarende luftdygtig-

hedsstyring som foreskrevet i Part M, punkt M.A.704. 

 

OPS 1.1071 

Flyvemaskinens tekniske logbog 

 

Luftfartsforetagendet skal føre en teknisk logbog for flyvemaskinen som foreskrevet i OPS 1.915. 

 

Bilag 1 til OPS 1.1045 

Driftshåndbogens indhold 

 

Luftfartsforetagendet skal sikre, at driftshåndbogen indeholder følgende: 

 

A. GENERELT/GRUNDLÆGGENDE 

 

0.  ADMINISTRATION OG STYRING AF DRIFTSHÅNDBOGEN 

 

0.1.  Indledning 

 

a) En erklæring om, at håndbogen opfylder alle gældende bestemmelser og betingel-

serne og vilkårene i den gældende AOC. 
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b) En erklæring om, at håndbogen indeholder operationelle instruktioner, som skal 

overholdes af det pågældende personale. 

 

c) En fortegnelse over og en kort beskrivelse af de forskellige dele, deres indhold, 

anvendelsesområde og brug. 

 

d) Forklaringer på og definitioner af begreber og ord, som er nødvendige ved brug af 

driftshåndbogen. 

 

0.2.  System for ændring og revision 

 

a) Navn på de(n) ansvarlige for udstedelse og indførelse af ændringer og revisioner. 

 

b) En fortegnelse over ændringer og revisioner med angivelse af indførelses- og 

ikrafttrædelsesdatoer. 

 

c) En erklæring om, at håndskrevne ændringer og revisioner ikke er tilladt bortset fra 

situationer, hvor hensynet til sikkerheden kræver øjeblikkelig ændring eller revi-

sion. 

 

d) En beskrivelse af systemet for annotation af sider samt disses ikrafttrædelsesdato-

er. 

 

e) En fortegnelse over gældende sider. 

 

f) Annotation af ændringer (på tekstsider og så vidt muligt på kort og diagrammer). 

 

g) Midlertidige revisioner. 

 

h) En beskrivelse af distributionssystemet for driftshåndbøger, ændringer og revisio-

ner. 
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1.  ORGANISATION OG ANSVARSOMRÅDER 

 

1.1. Organisationsstruktur. En beskrivelse af organisationsstrukturen, herunder en overord-

net organisationsplan for selskabet og en organisationsplan for driftsafdelingen. Organi-

sationsplanen skal give et billede af forholdet mellem driftsafdelingen og selskabets øv-

rige afdelinger. Organisationsplanen skal navnlig vise underordningen og rapporterings-

linjerne for alle divisioner, afdelinger osv., som er forbundet med flyvesikkerheden. 

 

1.2. Udpegede stillingsindehavere. Navnet på hver udpeget stillingsindehaver, som er an-

svarlig for flyveoperationer, vedligeholdelsessystemet, træning af besætning og operati-

oner på jorden som foreskrevet i OPS 1.175(i). Der skal heri indgå en beskrivelse af de 

pågældendes funktioner og ansvarsområder. 

 

1.3. Ansvar og pligter for personalet i driftsledelsen (operations management). En beskrivel-

se af de pligter, det ansvar og de beføjelser, driftsledelsens personale har vedrørende 

flyvesikkerheden og overholdelsen af de gældende bestemmelser. 

 

1.4. Luftfartøjschefens beføjelser, opgaver og ansvar. En redegørelse, som definerer luftfar-

tøjschefens beføjelser, opgaver og ansvar. 

 

1.5.  Opgaver og ansvar for andre besætningsmedlemmer end luftfartøjschefen. 
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2.  OPERATIONEL KONTROL OG TILSYN 

 

2.1. Luftfartsforetagendets tilsyn med driften. En beskrivelse af luftfartsforetagendets sy-

stem for tilsyn med driften (se OPS 1.175(g)). Af denne beskrivelse skal det fremgå, 

hvorledes der føres tilsyn med flyvesikkerheden og personalets kvalifikationer. Navnlig 

skal de procedurer, der er forbundet med følgende punkter, beskrives: 

 

a) gyldigheden af certifikater og beviser, 

 

b) det operative personales kompetence og 

 

c) styring, analyse og opbevaring af rekorderinger, flyvedokumentation, yderligere 

oplysninger og data. 

 

2.2. System for bekendtgørelse af yderligere operationelle instruktioner og oplysninger. En 

beskrivelse af ethvert system for bekendtgørelse af oplysninger, som kan være af opera-

tionel art, men som supplerer informationerne i driftshåndbogen. Anvendelsesområdet 

for disse oplysninger og ansvaret for bekendtgørelsen af dem skal medtages. 

 

2.3. Havariforebyggelses- og flyvesikkerhedsprogram. En beskrivelse af de vigtigste aspek-

ter ved flyvesikkerhedsprogrammet. 

 

2.4. Operationel kontrol. En beskrivelse af de procedurer og det ansvar, som kræves for at 

udøve operationel kontrol med hensyn til flyvesikkerhed. 

 



 
13376/1/05 REV 1  NS/iam 398 
BILAG DG C III   DA 

2.5. Myndighedens beføjelser. En beskrivelse af myndighedens beføjelser og retningslinjer 

til personalet om, hvordan myndighedspersonalets inspektioner kan lettes. 

 

3.  KVALITETSSYSTEM 

 

En beskrivelse af det indførte kvalitetssystem, der som minimum skal omfatte 

 

a) en kvalitetspolitik, 

 

b) en beskrivelse af kvalitetssystemets organisation og 

 

c) arbejds- og ansvarsfordelingen. 

 

4.  BESÆTNINGENS SAMMENSÆTNING 

 

4.1. Besætningens sammensætning. En beskrivelse af den metode, der bestemmer besætnin-

gernes sammensætning, under hensyn til følgende: 

 

a) den type af flyvemaskine, der anvendes, 

 

b) området for og typen af den flyvning, der udføres, 

 

c) flyvningens fase, 

 

d) mindstekravet til antal besætningsmedlemmer og den planlagte flyvetjenesteperi-

ode, 
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