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h) Färdregistratorn skall påbörja registrering av uppgifter innan flygplanet kan förflytta sig av 

egen kraft och skall avsluta registreringen när flygplanet inte längre kan förflytta sig av egen 

kraft. 

 

i) Färdregistratorn skall vara försedd med en anordning som underlättar lokalisering av 

registratorn när den befinner sig i vatten. 

 

OPS 1.725 

Färdregistrator-3 

(Se tillägg 1 till OPS 1.725) 

 

a) En operatör får inte bruka ett turbinmotordrivet flygplan, vars individuella luftvärdighetsbevis 

först utfärdades före den 1 juni 1990 och vars maximala certifierade startmassa 

överstiger 5 700 kg, om det inte är utrustat med en färdregistrator som registrerar och lagrar 

data digitalt och det finns en metod för att enkelt hämta dessa uppgifter data från 

lagringsmediet. 

 

b) Färdregistratorn skall minst kunna lagra de uppgifter som registrerats under de senaste 

25 timmarna den varit i drift. 

 

c) Färdregistratorn skall, med referens till en tidsskala, registrera, 

 

1. De parametrar som förtecknas i tabell A i tillägg 1 till OPS 1.725. 
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2. För de flygplan vars maximala certifierade startmassa överstiger 27 000 kg och som är 

av en typ som först typcertifierades efter den 30 september 1969, de ytterligare 

parametrarna 6−15b i tabell B i tillägg 1 till OPS 1.725 i denna paragraf. 

Parametrarna 13, 14 och 15b i tabell B i tillägg 1 till OPS 1.725 behöver inte registreras, 

om det är godtagbart för myndigheten och något av följande villkor är uppfyllt: 

 

i) Givaren är inte enkelt tillgänglig. 

 

ii) Färdregistratorsystemet har inte tillräcklig kapacitet. 

 

iii) En ändring krävs av den utrustning som genererar uppgifterna. 

 

3. När i färdregistratorsystemet har tillräcklig kapacitet,, givaren är enkelt tillgänglig och någon 

ändring inte krävs av utrustningen som genererar uppgifterna skall följande parametrar 

registreras: 

 

i) För flygplan vars individuella luftvärdighetsbevis först utfärdades den 1 januari 1989 

eller senare och vars maximala certifierade startmassa överstiger 5 700 kg men inte 

27 000 kg: parametrarna 6−15b i tabell B till tillägg 1 till OPS 1.725. 

 

ii) För flygplan vars individuella luftvärdighetsbevis först utfärdades den 1 januari 1987 

eller senare och vars maximala certifierade startmassa överstiger 27 000 kg: återstående 

parametrar i tabell B till tillägg 1 till OPS 1.725. 
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d) Individuella parametrar som genom beräkningar kan härledas från andra registrerade 

parametrar behöver inte registreras, om detta är godtagbart för myndigheten. 

 

e) Uppgifterna skall erhållas från källor i flygplanet som möjliggör noggrann korrelation med 

den information som visas för flygbesättningen. 

 

f) Färdregistratorn skall påbörja registrering av data innan flygplanet kan förflytta sig av egen 

kraft och skall avsluta registreringen när flygplanet inte längre kan förflytta sig av egen kraft. 

 

g) Färdregistratorn skall vara försedd med en anordning som underlättar lokalisering av 

registratorn när den befinner sig i vatten. 

 

OPS 1.727 

Kombinationsregistrator 

 

a) Kraven på ljudregistrator och färdregistrator får uppfyllas genom 

 

1. en kombinationsregistrator, om flygplanet endast skall vara utrustat med en 

ljudregistrator eller med en färdregistrator, 

 

2. en kombinationsregistrator om ett flygplan vars maximala certifierade startmassa 

uppgår till högst 5 700 kg skall vara utrustat med en ljudregistrator och en 

färdregistrator, eller 
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3. två kombinationsregistratorer, om ett flygplan vars maximala certifierade startmassa 

överstiger 5 700 kg skall vara utrustat med en ljudregistrator och en färdregistrator. 

 

b) En kombinationsregistrator är en färdregistrator som registrerar 

 

1. all röstkommunikation och ljudmiljö som krävs enligt den paragraf rör ljudregistratorer, 

och 

 

2. alla enligt tillämplig paragraf om färdregistratorer föreskrivna parametrar, med de 

specifikationer som krävs enligt dessa paragrafer. 

 

OPS 1.730 

Säten, säkerhetsbälten, axelremmar och fasthållningsanordningar för barn 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan om det inte är utrustat med följande: 

 

1. En sitt- eller liggplats för varje person som är två år eller äldre. 

 

2. Ett säkerhetsbälte med eller utan diagonal rem, eller axelremmar, som kan användas i 

varje passagerarsäte för passagerare som är två år eller äldre. 

 

3. Ett kompletteringsbälte eller annan fasthållande anordning för varje småbarn under 2 år. 
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4. Förutom enligt vad som krävs i punkt b nedan: ett säkerhetsbälte med axelremmar för 

varje flygbesättningssäte och för varje säte bredvid ett pilotsäte, försett med en 

anordning som automatiskt håller fast den som sitter i sätet vid kraftig retardation. 

 

5. Förutom enligt vad som krävs i punkt b nedan: ett säkerhetsbälte med axelremmar för 

varje kabinbesättnings- och observatörssäte. Detta krav utesluter emellertid inte att 

kabinbesättningsmedlemmar som medföljer utöver föreskriven kabinbesättning 

använder passagerarsäten. 

 

6. Säten för kabinbesättningsmedlemmar placerade nära föreskrivna nödutgångar i 

golvhöjd, med undantag för att om nödutrymning kan genomföras på ett bättre sätt 

förbättras genom att kabinbesättningsmedlemmar placeras på annan plats, får andra 

placeringar godtas. Dessa säten skall vara framåt- eller bakåtriktade inom 15° från 

flygplanets längdaxel. 

 

b) Alla säkerhetsbälten med axelremmar skall ha en enpunktsmekanism för frigöring. 

 

c) För flygplan vars maximala certifierade startmassa uppgår till högst 5 700 kg får ett 

säkerhetsbälte med en diagonal rem tillåtas och för flygplan vars maximala certifierade 

startmassa uppgår till högst 2 730 kg får ett säkerhetsbälte tillåtas i stället för ett 

säkerhetsbälte med axelremmar, om det inte är rimligen är praktiskt möjligt att anbringa detta. 
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OPS 1.731 

Skyltar om fastsättning av säkerhetsbältet och om rökförbud 

 

En operatör får inte bruka ett flygplan i vilket inte alla passagerarsäten är synliga från cockpit, om 

det inte är utrustat med en anordning som för alla passagerare och all kabinpersonal visar när 

säkerhetsbältet skall sättas fast och när rökning inte är tillåten. 

 

OPS 1.735 

Inre dörrar och förhängen 

 

En operatör får inte bruka ett flygplan om inte följande utrustning är installerad: 

 

a) I flygplan med en godkänd maximal kabinkonfiguration för befordran av 

fler än 19 passagerare: en dörr mellan passagerarutrymmet och cockpit med skylten 

"endast personal" samt en låsanordning som hindrar passagerare från att öppna dörren utan en 

flygbesättningsmedlems tillåtelse. 

 

b) En anordning för att öppna varje dörr som avskiljer ett passagerarutrymme från ett annat 

utrymme försett med nödutgångar. Öppningsanordningen skall vara lätt åtkomlig. 
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c) Om det är nödvändigt att passera genom en dörröppning eller ett förhänge som avskiljer 

passagerarkabinen från andra utrymmen för att nå en föreskriven nödutgång från ett 

passagerarsäte: en anordning som håller dörren eller förhänget i öppet läge. 

 

d) En skylt på varje inre dörr eller intill ett förhänge som måste passeras på väg till en nödutgång 

för passagerare, vilken anger att dörren eller förhänget skall säkras i öppet läge under start och 

landning. 

 

e) För samtliga besättningsmedlemmar: ett hjälpmedel för att öppna varje dörr som normalt är 

tillgänglig för passagerare och kan låsas av dessa. 

 

OPS 1.745 

Förbandslådor 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan om det inte är utrustat med lätt åtkomliga förbandslådor 

i följande antal: 

 

Antal installerade 
passagerarsäten 

Föreskrivet antal 
förbandslådor 

0 till 99 1 
100 till 199 2 
200 till 299 3 
300 och mer 4 
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b) En operatör skall säkerställa att förbandslådorna 

 

1. kontrolleras periodiskt för att så långt möjligt bekräfta att innehållet bibehålls i 

bruksvärdigt skick, och att de 

 

2. fylls på regelbundet i enlighet med instruktioner på sina etiketter eller efter 

omständigheterna. 

 

OPS 1.755 

Sjukvårdssats för nödsituationer 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan med en godkänd maximal kabinkonfiguration för 

befordran av fler än 30 passagerare, såvida det inte är utrustat med en sjukvårdssats för 

nödsituationer, om det i någon punkt längs den planerade flygvägen befinner sig mer än 

60 minuters flygtid (med normal marschfart) från en flygplats vid vilken kvalificerad 

medicinsk hjälp kan förväntas vara tillgänglig. 

 

b) Befälhavaren skall se till att läkemedel endast ges av kvalificerade läkare eller sjuksköterskor, 

eller av personal med liknande kvalifikationer. 

 

c) Transportbestämmelser 

 

1. Sjukvårdssatsen för nödsituationer skall vara damm- och fuktsäker och skall 

transporteras under säkra förhållanden och där det är praktiskt möjligt i cockpit. 
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2. En operatör skall se till att sjukvårdssatserna 

 

i) kontrolleras periodiskt för att så långt möjligt bekräfta att innehållet bibehålls i 

bruksvärdigt skick, och att de 

 

ii) fylls på regelbundet, i enlighet med instruktioner på sina etiketter eller efter 

omständigheterna. 

 

OPS 1.760 

Syrgas − första hjälpen 

 

a) En operatör får inte, när det krävs att en kabinbesättningsmedlem skall finnas ombord, bruka 

ett flygplan försett med tryckkabin på höjder över 25 000 ft såvida det inte är utrustat med ett 

förråd av ren syrgas för passagerare som av fysiologiska skäl kan behöva syrgas efter en 

förlust av kabintrycket. Mängden syrgas skall beräknas med utgångspunkt från ett medelflöde 

av minst 3 liter under standardförhållanden (STPD − Standard Temperature Pressure Dry) per 

minut och per person vilket efter förlust av kabintrycket på kabintryckshöjder över 8 000 ft 

ges till minst 2 % av passagerarna ombord under hela flygningen, dock alltid till minst en 

person. Det skall finnas ett tillräckligt antal fördelningsenheter, dock alltid minst två, med 

möjlighet för kabinbesättningen att använda förrådet. 

 

b) Den mängd syrgas för första hjälpen som krävs för en viss flygning skall bestämmas på 

grundval av kabintryckhöjder och flygtid i överensstämmelse med de operativa förfaranden 

som fastställts för varje verksamhet och sträcka. 
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c) Syrgasutrustningen skall kunna ge ett flöde under STPD av minst fyra liter per minut till varje 

användare. Det får finnas anordningar för att minska flödet till minst två liter under STPD per 

minut, oavsett höjd. 

 

OPS 1.770 

Extra syrgas − flygplan med tryckkabin 

(Se tillägg 1 till OPS 1.770) 

 

a) Allmänt 

 

1. En operatör får inte bruka ett flygplan med tryckkabin på tryckhöjder över 10 000 ft om 

det inte är försett med utrustning för extra syrgas som kan lagra och fördela den syrgas 

som krävs enligt i denna paragraf. 

 

2. Erforderlig mängd extra syrgas skall bestämmas på grundval av kabintryckhöjd, flygtid 

och antagandet att ett fel på kabintrycket kommer att inträffa på den tryckhöjd eller i 

den punkt under flygningen som ställer det högsta kravet på tillgången till syrgas och att 

flygplanet efter felet på kabintrycket kommer att sjunka ner till en säker höjd för den 

sträcka som skall flygas och som medger fortsatt säker flygning och landning, i enlighet 

med förfarandena för nödsituationer enligt flyghandboken. 
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3. Efter felet på kabintrycket skall kabintryckhöjden antas vara lika med flygplanets 

tryckhöjd, om det inte har visats för myndigheten att inget sannolikt fel på kabinen eller 

trycksystemet kommer att resultera i en kabintryckhöjd lika med flygplanets tryckhöjd. 

Den demonstrerade maximala tryckhöjden för kabinen får i så fall utgöra grundval för 

bestämning av syrgasförrådet. 

 

b) Krav på syrgasutrustning och syrgasförsörjning 

 

1. Flygbesättningsmedlemmar 

 

i) Varje flygbesättningsmedlem i tjänst i cockpit skall vara försörjd med extra syrgas 

i enlighet med tillägg 1. Om alla personer som intar säten i cockpit försörjs med 

syrgas från flygbesättningens syrgasförråd, skall dessa personer med avseende på 

syrgasförsörjning betraktas som flygbesättningsmedlemmar med tjänst i cockpit. 

De personer som intar säten i cockpit och inte försörjs genom flygbesättningens 

förråd skall med avseende på syrgasförsörjning betraktas som passagerare. 

 

ii) Flygbesättningsmedlemmar som inte omfattas av punkt b.1 i ovan, skall med 

avseende på syrgasförsörjning betraktas som passagerare. 

 

iii) Syrgasmasker skall vara placerade så att de omedelbart kan nås av 

flygbesättningsmedlemmarna när de befinner sig på sina tjänstgöringsplatser. 



 
13376/1/05 REV 1  BS/sl,cs,mn,co 272 
BILAGA DG C III   SV 

iv) Syrgasmasker för flygbesättningsmedlemmar i flygplan med tryckkabin som 

brukas på tryckhöjder över 25 000 ft, skall vara av snabbt applicerbar typ. 

 

2. Kabinbesättningsmedlemmar, extra besättningsmedlemmar och passagerare 

 

i) Kabinbesättningsmedlemmar och passagerare skall försörjas med extra syrgas i 

enlighet med tillägg 1, utom när punkt v nedan gäller. 

Kabinbesättningsmedlemmar som medförs utöver det föreskrivna minsta antalet 

kabinbesättningsmedlemmar, samt extra besättningsmedlemmar, skall med 

avseende på syrgasförsörjning betraktas som passagerare. 

 

ii) Flygplan som avses brukas på tryckhöjder över 25 000 ft skall vara försedda med 

tillräckligt antal reservuttag och masker, och/eller tillräckligt antal portabla 

syrgasenheter med masker, för alla föreskrivna kabinbesättningsmedlemmar. 

Reservuttag och/eller portabla syrgasenheter skall fördelas jämnt i kabinen så att 

omedelbar tillgång säkerställs till syrgas för varje föreskriven 

kabinbesättningsmedlem, oavsett hans eller hennes placering vid tiden för fel på 

kabintrycket. 

 

iii) Flygplan som avses brukas på tryckhöjder över 25 000 ft skall vara försedda med 

till syrgasuttag ansluten utrustning för att ge syrgas som är omedelbart tillgänglig 

för varje person oavsett dennes placering. Det totala antalet sådana enheter och 

uttag skall överskrida antalet säten med minst 10 %. De extra enheterna skall 

fördelas jämnt i kabinen. 
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iv) Flygplan som avses brukas på tryckhöjder över 25 000 ft eller som, om de brukas 

på eller under 25 000 ft, inte inom fyra minuter kan sjunka säkert till en höjd av 

13 000 ft och vars individuella luftvärdighetsbevis först utfärdades 

den 9 november 1998 eller senare, skall vara försedda med syrgasutrustning som 

kan utlösas automatiskt och är omedelbart tillgänglig för varje person oavsett 

dennes placering. Det totala antalet sådana enheter och uttag skall överskrida 

antalet säten med minst 10 %. De extra enheterna skall fördelas jämnt i kabinen. 

 

v) De krav på syrgasförsörjning som specificeras i tillägg 1, får för flygplan som inte 

är certifierade för flygning över 25 000 ft, minskas till att gälla den totala 

flygtiden då kabintryckshöjden är mellan 10 000 ft och 13 000 ft för alla 

föreskrivna kabinbesättningsmedlemmar och minst 10 % av passagerarna, om 

flygplanet i alla punkter längs den sträcka som skall flygas inom fyra minuter kan 

sjunka säkert till en kabintryckshöjd av 13 000 ft. 

 

OPS 1.775 

Extra syrgas − flygplan utan tryckkabin 

(Se tillägg 1 till OPS 1.775) 

 

a) Allmänt 

 

1. En operatör får inte bruka ett flygplan utan tryckkabin på höjder över 10 000 ft om det 

inte är försett med utrustning för extra syrgas som kan lagra och ge erforderlig syrgas. 
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2. Mängden extra syrgas för inandning som behövs för en viss verksamhet skall 

bestämmas på grundval av flyghöjder och flygtid som står i överensstämmelse med de 

operativa förfaranden som fastställts för varje verksamhet i drifthandboken, med de 

sträckor som skall flygas samt med de i drifthandboken specificerade förfarandena för 

nödsituationer. 

 

3. Ett flygplan som avses brukas på tryckhöjder över 10 000 ft skall vara försett med 

utrustning som kan lagra och ge erforderlig syrgas. 

 

b) Krav på syrgasförsörjning 

 

1. Flygbesättningsmedlemmar. Varje flygbesättningsmedlem i tjänst i cockpit skall 

försörjas med extra syrgas i enlighet med tillägg 1. Om alla personer som upptar säten i 

cockpit försörjs från flygbesättningens syrgasförråd skall de med avseende på 

syrgasförsörjning betraktas som flygbesättningsmedlemmar i tjänst i cockpit. 

 

2. Kabinbesättningsmedlemmar, extra besättningsmedlemmar och passagerare. 

Kabinbesättningsmedlemmar och passagerare skall försörjas med syrgas i enlighet med 

tillägg 1. Kabinbesättningsmedlemmar som medförs utöver det föreskrivna minsta 

antalet kabinbesättningsmedlemmar och som extra besättningsmedlemmar, skall med 

avseende på syrgasförsörjning betraktas som passagerare. 
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OPS 1.780 

Andningsskydd för besättningen 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan med tryckkabin eller ett flygplan utan tryckkabin vars 

maximala certifierade startmassa överstiger 5 700 kg eller vars kabinkonfiguration är godkänd 

för befordran av fler än 19 passagerare om det inte är försett med följande utrustning: 

 

1. Utrustning för att skydda ögon, näsa och mun för varje flygbesättningsmedlem som 

tjänstgör i cockpit samt för att ge syrgas under en period av minst 15 minuter. 

Tillförseln till andningsskyddet får ske från den extra syrgas som krävs enligt 

OPS 1.770 b.1 eller OPS 1.775 b.1. När flygbesättningen består av fler än en person och 

ingen kabinbesättning medföljer, skall därutöver portabelt andningsskydd medföras för 

att skydda varje flygbesättningsmedlems ögon, näsa och mun och för att ge andningsgas 

under en period av minst 15 minuter. 

 

2. Tillräckligt antal portabla andningsskydd för att skydda alla föreskrivna 

kabinbesättningsmedlemmars ögon, näsa och mun och för att ge andningsgas under en 

period av minst 15 minuter. 

 

b) Andningsskydd för flygbesättningen skall vara lämpligt placerade i cockpit och skall lätt 

kunna nås av varje föreskriven flygbesättningsmedlem för omedelbar användning från 

flygbesättningsmedlemmens tilldelade tjänstgöringsplats. 

 

c) Andningsskydd för kabinbesättningen skall vara installerade vid varje föreskriven 

kabinbesättningsmedlems tjänstgöringsplats. 
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d) Ytterligare ett lätt åtkomligt portabelt andningsskydd skall vara placerat vid eller nära de 

handbrandsläckare som krävs enligt OPS 1.790 c och d, med undantag för att om 

brandsläckarna är placerade inne i ett lastutrymme, skall andningsskyddet vara stuvat utanför 

utrymmet men nära ingången till detta. 

 

e) Andningsskydd får inte förhindra kommunikation enligt OPS 1.685, OPS 1.690, OPS 1.810 

och OPS 1.850. 

 

OPS 1.790 

Handbrandsläckare 

 

En operatör får inte bruka ett flygplan som inte är utrustat med handbrandsläckare för användning i 

besättnings- och passagerarutrymmen, och i tillämpliga fall i lastutrymmen och pentryn, enligt 

följande: 

 

a) Typ och mängd av släckningsmedel skall vara lämpligt för de slag av bränder som kan antas 

inträffa i det utrymme där brandsläckaren är avsedd att användas och släckningsmedlet skall 

för personalutrymmen vara sådant att risken för giftiga gaskoncentrationer begränsas. 

 

b) Minst en handbrandsläckare som innehåller Halon 1211 (bromkloridfluormetan, CBrCIF2) 

eller likvärdigt släckningsmedel, skall vara lämpligt placerad i cockpit för att användas av 

flygbesättningen. 

 

c) Minst en handbrandsläckare skall vara placerad i, eller vara lätt åtkomlig för användning i, 

varje pentry som inte är beläget på samma nivå som flygplanets huvudsakliga 

passagerarutrymme. 
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d) Minst en lätt åtkomlig handbrandsläckare skall finnas att tillgå för användning i varje 

last- eller bagageutrymme av klass A eller B, och i varje lastutrymme av klass E, som är 

åtkomligt för besättningsmedlemmarna under flygning. 

 

e) Minst följande antal handbrandsläckare skall vara lämpligt placerade i passagerarutrymmen: 

 

Godkänd maximal 
kabinkonfiguration, antal 

passagerare 

Antal 
handbrand-

släckare 
7 till 30 1 
31 till 60 2 
61 till 200 3 
201 till 300 4 
301 till 400 5 
401 till 500 6 
501 till 600 7 

601 eller fler 8 
 

När två eller flera brandsläckare föreskrivs, skall de fördelas jämnt i passagerarutrymmet. 
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f) Minst en av de föreskrivna brandsläckarna i passagerarutrymmet i ett flygplan med en 

godkänd maximal kabinkonfiguration för befordran av minst 31 och högst 60 passagerare, 

samt minst två av brandsläckarna i passagerarutrymmet i ett flygplan med en godkänd 

maximal kabinkonfiguration för befordran av 61 eller fler passagerare, skall innehålla 

Halon 1211 (bromkloridfluormetan, CBrCIF2) eller likvärdigt släckningsmedel. 

 

OPS 1.795 

Katastrofyxor och kofötter 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan vars maximala certifierade startmassa 

överstiger 5 700 kg, eller med en godkänd maximal kabinkonfiguration för befordran av 

fler än 9 passagerare, om det inte är utrustat med minst en katastrofyxa eller kofot placerad i 

cockpit. Om flygplanets godkända maximala kabinkonfiguration överstiger 200 passagerare, 

skall ytterligare en katastrofyxa eller kofot medföras och vara placerad i, eller nära, det längst 

bak belägna pentryt. 

 

b) Katastrofyxor och kofötter i passagerarutrymmet får inte vara synliga för passagerarna. 
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OPS 1.800 

Märkning av områden lämpliga för inbrytning 

 

Om förutbestämda områden lämpliga för räddningspersonalens inbrytning i en nödsituation är 

utmärkta på flygplanskroppen, skall en operatör se till att dessa områden markeras på det sätt som 

visas nedan. Markeringarnas skall ha röd eller gul färg och om nödvändigt vara konturmålade i vitt 

för att ge kontrast till bakgrunden. Om avståndet mellan hörnmarkeringarna överstiger två meter 

skall mellanliggande linjer om med en dimension av 9 cm x 3 cm läggas till så att avståndet mellan 

närliggande markeringar inte överstiger två meter. 

 

 
 

 

OPS 1.805 

Hjälpmedel för nödutrymning 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan vars passagerarnödutgångar har tröskeln 

 

1. mer än 1,83 m (6 ft) över marken när flygplanet står på marken med landstället utfällt, 

eller 
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2. mer än 1,83 m (6 ft) över marken efter ett landställsbrott eller efter ett misslyckat försök 

att fälla ut ett eller flera av landställsbenen och för vilket ansökan typcertifikat först 

ingavs den 1 april 2000 eller senare, 

 

om det inte har utrustning eller anordningar tillgängliga vid varje utgång, för vilka 

punkt 1 eller 2 gäller, som gör det möjligt för passagerare och besättning att säkert nå 

marken i en nödsituation. 

 

b) Sådan utrustning eller sådana anordningar behöver inte finnas vid nödutgångar belägna över 

en vinge, om den angivna plats på flygplanet, där utrymningsvägen slutar, befinner sig mindre 

än 1,83 m (6 ft) över marken när flygplanet står på marken med landstället utfällt och 

klaffarna i läge för start eller landning, varvid det klaffläge som är högst över marken skall 

gälla. 

 

c) I flygplan för vilka en separat nödutgång för flygbesättningen föreskrivs och för vilka 

 

1. nödutgångens lägsta punkt befinner sig mer än 1,83 m (6 ft) över marken med 

landstället utfällt, eller 

 

2. ansökan om typcertifikat först ingavs den 1 april 2000 eller senare och nödutgången 

skulle befinna sig mer än 1,83 m (6 ft) över marken efter ett landställsbrott eller efter ett 

misslyckat försök att fälla ut ett eller flera av landställsbenen, 

 

skall det finnas en anordning som hjälper flygbesättningsmedlemmarna att säkert ta sig 

ner och nå marken i en nödsituation. 
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OPS 1.810 

Megafoner 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan med en godkänd maximal kabinkonfiguration för 

befordran av fler än 60 passagerare och som medför en eller flera passagerare, om det inte är 

utrustat med bärbara batteridrivna megafoner som är lätt åtkomliga för 

besättningsmedlemmarna under en nödutrymning, i följande antal: 

 

1. För varje passagerardäck 

 

Kabinkonfiguration Föreskrivet antal 
megafoner 

61 till 99 1 
100 eller fler 2 

 

2. För flygplan med mer än ett passagerardäck krävs alltid minst en megafon när det totala 

antalet passagerarsäten överskrider 60 säten. 
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OPS 1.815 

Nödbelysning 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan med en godkänd maximal kabinkonfiguration för 

befordran av fler än 9 passagerare, om det inte för att underlätta utrymningen av flygplanet är 

utrustat med ett system för nödbelysning med oberoende kraftförsörjning. Systemet för 

nödbelysning skall inkludera följande: 

 

1. För flygplan med en godkänd maximal kabinkonfiguration för befordran av 

fler än 19 passagerare följande utrustning: 

 

i) Utrustning för allmän belysning i kabinen. 

 

ii) Invändig belysning av områden med nödutgångar i golvhöjd. 

 

iii) Belysta markeringar av nödutgångar och anvisningsskyltar. 

 

iv) För flygplan vars ansökan om typcertifikatet eller motsvarande registrerades före 

den 1 maj 1972, krävs vid flygning under mörker yttre nödbelysning vid alla 

nödutgångar belägna över en vinge och vid utgångar där det fordras hjälpmedel 

för att ta sig ner. 

 

v) För flygplan vars ansökan om typcertifikat eller motsvarande ingavs 

den 1 maj 1972 eller senare, krävs vid flygning under mörker yttre nödbelysning 

vid alla nödutgångar avsedda för passagerare. 
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vi) För flygplan vars typcertifikat först utfärdades den 1 januari 1958 eller senare, 

krävs i passagerarutrymmen system för markering av evakueringsväg nära golvet. 

 

2. För flygplan med en godkänd maximal kabinkonfiguration för befordran av 

högst 19 passagerare och som är certifierade enligt certifieringsspecifikationerna i 

CS-25 eller CS-23 följande utrustning: 

 

i) Utrustning för allmän belysning i kabinen. 

 

ii) Invändig belysning av områden med nödutgångar. 

 

iii) Belysta markeringar av nödutgångar och anvisningsskyltar. 

 

3. För flygplan med en godkänd maximal kabinkonfiguration för befordran av 

högst 19 passagerare och som inte är certifierade enligt certifieringsspecifikationerna i 

CS-25 eller CS-23: utrustning för allmän belysning i kabinen. 

 

b) En operatör får inte bruka ett flygplan med en godkänd maximal kabinkonfiguration för 

befordran av högst 9 passagerare för passagerartransport under mörker om det inte för att 

underlätta utrymningen av flygplanet är utrustat med en utrustning för allmän belysning i 

kabinen. Systemet får använda sådan takbelysning eller annan i flygplanet redan monterad 

belysning som kan fortsätta fungera efter det att flygplanets batteri har stängts av. 
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OPS 1.820 

Automatisk nödradiosändare 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan vars individuella luftvärdighetsbevis först utfärdades 

den 1 januari 2002 eller senare. om det inte är utrustat med en automatisk nödradiosändare 

(ELT) som kan sända på frekvenserna 121,5 MHz och 406 MHz. 

 

b) En operatör får inte bruka ett flygplan vars individuella luftvärdighetsbevis först utfärdades 

före den 1 januari 2002 eller senare om det inte är utrustat med en typ av ELT som kan sända 

på frekvenserna 121,5 MHz och 406 MHz. 

 

c) En operatör skall se till att samtliga nödradiosändare som kan sända på frekvensen 406 MHz 

är kodade i enlighet med ICAO Annex 10 och att de är registrerade hos det nationella organ 

som ansvarar för att inleda flygräddningstjänst eller hos ett annat utsett organ. 

 

OPS 1.825 

Flytvästar 

 

a) Landflygplan. En operatör får inte bruka ett landflygplan 

 

1. för verksamhet över vatten på ett avstånd överstigande 50 nm från land, eller 
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2. vid start eller landning på en flygplats där start- eller inflygningsvägen är förlagd över 

vatten på sådant sätt att en landning på vatten är sannolik vid en olyckshändelse,  

 

om det inte är utrustat med flytvästar, försedda med ljus för att lokalisera överlevande, för 

varje person ombord. Varje flytväst skall vara placerad där den är lätt åtkomlig för den person 

för vilken den är avsedd från hans eller hennes sitt- eller liggplats. Flytvästar för barn under 

2 år får ersättas av andra godkända flythjälpmedel försedda med ljus för att lokalisera 

överlevande. 

 

b) Sjö- och amfibieflygplan. En operatör får inte bruka ett sjö- eller amfibieflygplan på vatten 

om det inte är utrustat med flytvästar försedda med ljus för att lokalisera överlevande för varje 

person ombord. Varje flytväst skall vara placerad där den är lätt åtkomlig för den person för 

vilken den är avsedd från hans eller hennes sitt- eller liggplats. Flytvästar för småbarn under 

2 år får ersättas av andra godkända flythjälpmedel försedda med ljus för att lokalisera 

överlevande. 

 

OPS 1.830 

Livbåtar och överlevnads-ELT för utsträckt flygning över vatten 

 

a) Vid flygning över vatten får en operatör inte bruka ett flygplan på större avstånd från land 

lämpligt för nödlandning än 

 

1. för flygplan som kan fortsätta flygningen till en flygplats när kritisk(a) motor(er) har 

slutat att fungera i någon punkt längs sträckan, eller planerade avvikelser från denna, 

den sträcka som motsvarar 120 minuters flygning med marschfart, dock högst 400 nm, 

eller 
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2. för alla andra flygplan, om inte den utrustning som specificeras i punkt b och c nedan 

medförs, den sträcka som motsvarar 30 minuters flygning med marschfart, dock 

högst 100 nm. 

 

b) Tillräckligt antal livflottar för att rymma samtliga personer ombord. Om extra livflottar med 

tillräcklig kapacitet inte medförs, skall flottarna ha en flytförmåga och sittkapacitet utöver 

angiven kapacitet som är tillräcklig för att rymma samtliga personer ombord på flygplanet om 

en flotte med största angiven kapacitet förloras. Livflottarna skall vara utrustade med 

 

1. ljus för att lokalisera överlevande, och 

 

2. livräddningsutrustning, inklusive livsuppehållande hjälpmedel som är anpassad till den 

flygning som skall genomföras. 

 

c) Minst två nödradiosändare för överlevnad (ELT (S)) som kan sända på de nödfrekvenser som 

föreskrivs i ICAO Annex 10, Volym V, kapitel 2. 

 

OPS 1.835 

Överlevnadsutrustning 

 

En operatör får inte bruka ett flygplan över områden där flygräddning skulle bli svårare än vanligt 

att genomföra, om det inte är utrustat med 

 

a) signalutrustning för att avge de pyrotekniska nödsignaler som anges i ICAO Annex 2, 
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b) minst en ELT (S) som kan sända på de nödfrekvenser som föreskrivs i ICAO Annex 10, 

Volym V, kapitel 2, 

 

c) ytterligare överlevnadsutrustning för den sträcka som skall flygas med hänsyn till antalet 

personer ombord, 

 

med undantag för att utrustning som enligt punkt c inte behöver medföras om 

 

1. flygplanet förblir inom ett avstånd från ett område där flygräddning inte är svårare än 

vanligt, som 

 

i) för flygplan som kan fortsätta flygningen till en flygplats när kritisk(a) motor(er) 

har upphört att fungera i någon punkt längs sträckan, eller planerade avvikelser 

från denna, motsvarar 120 minuters flygning med marschfart och en motor ur 

funktion, 

 

ii) för alla andra flygplan motsvarar 30 minuters flygning med marschfart, 

 

eller 

 

2. flygplan certifierade i enlighet med certifieringsspecifikationerna i CS-25 eller 

motsvarande inte avlägsnar sig mer än vad som motsvarar 90 minuters flygning med 

marschfart från ett område lämpligt för nödlandning. 
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OPS 1.840 

Sjö- och amfibieflygplan − diverse utrustning 

 

a) En operatör får inte bruka ett sjö- och amfibieflygplan på vatten om det inte är utrustat med 

 

1. ett ankare och annan utrustning som krävs för att underlätta förtöjning, ankring eller 

manövrering av luftfartyget på vatten och som lämpar sig för luftfartygets storlek, vikt 

och hanteringsegenskaper, samt 

 

2. om tillämpligt, utrustning för att avge de ljudsignaler som föreskrivs i de internationella 

bestämmelserna för att förhindra kollisioner till sjöss. 

 

Tillägg 1 till OPS 1.715 

Färdregistrator − 1 − Förteckning över parametrar som skall registreras 

 

Tabell A1 − flygplan vars maximala certifierade startmassa överstiger 5 700 kg 

 

Anm.: Siffrorna i kolumnen längst till vänster är de serienummer som anges i EUROCAE 

dokument ED55. 

 

NR PARAMETER 

1 TID ELLER RELATIV TIDSBERÄKNING 

2 TRYCKHÖJD 
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3 INDIKERAD FART 

4 KURS 

5 NORMAL ACCELERATION 

6 FLYGPLANETS LÄGE I LOOPINGPLANET 

7 FLYGPLANETS LÄGE I ROLLPLANET 

8 MANUELL MANÖVRERING AV SÄNDARTANGENT 

9 DRAGKRAFT/EFFEKT PÅ VARJE MOTOR OCH 

DRAGREGLAGE/GASREGLAGELÄGE OM TILLÄMPLIGT 

10 BAKKANTSKLAFF ELLER VALT REGLAGELÄGE I COCKPIT 

11 FRAMKANTSKLAFF ELLER VALT REGLAGELÄGE I COCKPIT 

12 REVERSERINGSANORDNINGENS LÄGE 

13 LYFTKRAFTSELIMINATORS (GROUND SPOILER) LÄGE OCH/ELLER VALT 

LUFTBROMSUTSLAG 

14 TOTAL TEMPERATUR ELLER YTTERTEMPERATUR 

15 AUTOPILOT, AUTOMATISKT GASREGLAGE OCH AFCS-FUNKTIONS- OCH 

INKOPPLINGSSTATUS 

16 ACCELERATION I LÄNGDRIKTNINGEN (FLYGKROPPENS RIKTNING) 

17 ACCELERATION I SIDORIKTNINGEN 
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Tabell A2 − flygplan vars maximala certifierade startmassa uppgår till högst 5 700 kg 

 

Anm.: Siffrorna i kolumnen längst till vänster är de serienummer som anges i EUROCAE 

dokument ED55. 

 

NR PARAMETER 

1 TID ELLER RELATIV TIDSBERÄKNING 

2 TRYCKHÖJD 

3 INDIKERAD FART 

4 KURS 

5 NORMAL ACCELERATION 

6 FLYGPLANETS LÄGE I LOOPINGPLANET 

7 FLYGPLANETS LÄGE I ROLLPLANET 

8 MANUELL MANÖVRERING AV SÄNDARTANGENT 

9 DRAGKRAFT/EFFEKT PÅ VARJE MOTOR OCH 

DRAGKRAFT/GASREGLAGELÄGE OM TILLÄMPLIGT  
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10 BAKKANTSKLAFF ELLER VALT REGLAGELÄGE I COCKPIT 

11 FRAMKANTSKLAFF ELLER VALT REGLAGELÄGE I COCKPIT 

12 REVERSERINGSSTATUS 

13 LYFTKRAFTSELIMINATORS (GROUND SPOILER) LÄGE OCH/ELLER VALT 

LUFTBROMSUTSLAG 

14 TOTAL TEMPERATUR ELLER YTTERTEMPERATUR 

15 AUTOPILOT/AUTOMATISKT GASREGLAGE INKOPPLINGSLÄGE 

16 ANFALLSVINKEL (OM EN LÄMPLIG GIVARE FINNS TILLGÄNGLIG) 

17 ACCELERATION I LÄNGDRIKTNINGEN (FLYGKROPPENS RIKTNING) 
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Tabell B − tilläggsparametrar för flygplan vars maximala certifierade startmassa 

överstiger 27 000 kg 

 

Anm.: Siffrorna i kolumnen längst till vänster är de serienummer som anges i EUROCAE 

dokument ED55. 

 

NR PARAMETER 

18 PRIMÄRA STYRORGAN − RODERYTORS LÄGE OCH/ELLER PILOTENS 

KOMMANDO (LÄNGDLUTNING, UTRULLNING, GIR) 

19 LÄGE FÖR HÖJDTRIM 

20 RADIOHÖJD 

21 AVVIKELSE FRÅN VERTIKALLOB (ILS GLIDBANA ELLER MLS HÖJD) 

22 AVVIKELSE FRÅN HORISONTALLOB (ILS-KURSSÄNDARE ELLER MLS 

AZIMUT) 

23 PASSAGE AV MARKERINGSFYR 

24 VARNINGAR 



 
13376/1/05 REV 1  BS/sl,cs,mn,co 293 
BILAGA DG C III   SV 

25 RESERVERAD (FREKVENSVAL FÖR NAVIGATIONSMOTTAGARE 

REKOMMENDERAS) 

26 RESERVERAD (DME-AVSTÅND REKOMMENDERAS) 

27 STATUS FÖR LANDSTÄLLETS GIVARE, FLYGANDE/LANDAT 

(SQUAT SWITCH) 

28 TERRÄNGVARNINGSSYSTEM 

29 ANFALLSVINKEL 

30 VARNING FÖR LÅGT TRYCK (HYDRAULISK KRAFT ELLER 

TRYCKLUFTSKRAFT) 

31 FÄRDHASTIGHET RELATIVT MARKEN 

32 LANDSTÄLLSPOSITION ELLER VÄLJARLÄGE FÖR LANDSTÄLLSREGLAGE 
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Tabell C − flygplan utrustade med elektroniska displaysystem 

 

Anm.: Siffrorna i den mellersta kolumnen är de serienummer som anges i EUROCAE 

dokument ED55 tabell A1.5. 

 

NR NR PARAMETER 

33 6 INSTÄLLT LUFTTRYCK (VARJE PILOTPLATS) 

34  7 INSTÄLLD HÖJD 

35 8 INSTÄLLD FART 

36 9 INSTÄLLT MACHTAL 

37 10 INSTÄLLD VERTIKALHASTIGHET 

38 11 INSTÄLLD KURS 

39 12 INSTÄLLD FLYGVÄG 

40 13 INSTÄLLD BESLUTSHÖJD 

41 14 VISNINGSFORMAT FÖR EFIS 

42 15 VISNINGSFORMAT FÖR FLERFUNKTION/MOTOR/VARNINGAR 
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Tillägg 1 till OPS 1.720 

Färdregistrator − 2 − Förteckning över parametrar som skall registreras 

 

Tabell A − flygplan vars maximala certifierade startmassa överstiger 5 700 kg 

 

NR  PARAMETER 

1 TID ELLER RELATIV TIDSBERÄKNING 

2 TRYCKHÖJD 

3 INDIKERAD FART 

4 KURS 

5 NORMAL ACCELERATION 

6 FLYGPLANETS LÄGE I LOOPINGPLANET 

7 FLYGPLANETS LÄGE I ROLLPLANET 

8 MANUELL MANÖVRERING AV RADIOSÄNDARTANGENT SÅVIDA INTE ETT 

ALTERNATIVT SÄTT FINNS FÖR ATT SYNKRONISERA FDR- OCH 

CVR-REGISTRERINGAR.  

9 EFFEKT PÅ VARJE MOTOR 
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10 BAKKANTSKLAFF ELLER VALT REGLAGELÄGE I COCKPIT 

11 FRAMKANTSKLAFF ELLER VALT REGLAGELÄGE I COCKPIT 

12 LÄGE FÖR REVERSERINGSANORDNING (ENDAST FÖR JETFLYGPLAN) 

13 LYFTKRAFTSELIMINATORS (GROUND SPOILER) LÄGE OCH/ELLER VALT 

LUFTBROMSUTSLAG 

14 YTTERTEMPERATUR ELLER TOTAL TEMPERATUR 

15A INKOPPLINGSLÄGE FÖR AUTOPILOT 

15B OPERATIVA FUNKTIONER FÖR AUTOPILOT, AUTOMATISKT GASREGLAGE 

OCH AFCS-INKOPPLINGSLÄGE OCH OPERATIVA FUNKTIONER 
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Tabell B − tilläggsparametrar för flygplan vars maximala certifierade startmassa 

överstiger 27 000 kg 

 

NR PARAMETER 

16 ACCELERATION I LÄNGDRIKTNINGEN 

17 ACCELERATION I SIDORIKTNINGEN 

18 PRIMÄRA STYRORGAN − RODERYTORS LÄGE OCH/ELLER PILOTENS 

KOMMANDO (LÄNGDLUTNING, SIDLUTNING OCH GIR) 

19 LÄGE FÖR HÖJDTRIM 

20 RADIOHÖJD 

21 AVVIKELSE FRÅN GLIDBANA 

22 AVVIKELSE FRÅN KURSSÄNDARE 

23 PASSAGE AV MARKERINGSFYR 

24 HUVUDVARNING (MASTER WARNING) 

25 FREKVENSVAL FÖR NAVIGATIONSMOTTAGARE 1 OCH 2 
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26 AVSTÅND FÖR DME 1 OCH DME 2 

27 STATUS FÖR LANDSTÄLLETS GIVARE, FLYGANDE/LANDAT 

(SQUAT SWITCH) 

28 TERRÄNGVARNINGSSYSTEM 

29 ANFALLSVINKEL 

30 VARNING FÖR LÅGT TRYCK FÖR HYDRAULISK KRAFT, VARJE SYSTEM 

31 NAVIGATIONSDATA 

32 LANDSTÄLLSPOSITION ELLER VÄLJARLÄGE FÖR LANDSTÄLLSREGLAGE 
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Tillägg 1 till OPS 1.725 

 

Färdregistrator − 3 − Förteckning över parametrar som skall registreras 

 

Tabell A − flygplan vars maximala certifierade startmassa överstiger 5 700 kg 

 

NR PARAMETER 

1 TID ELLER RELATIV TIDSBERÄKNING 

2 TRYCKHÖJD 

3 INDIKERAD FART 

4 KURS 

5 NORMAL ACCELERATION 
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Tabell B − tilläggsparametrar för flygplan vars maximala certifierade startmassa 

överstiger 27 000 kg 

 

NR PARAMETER 

6 FLYGPLANETS LÄGE I LOOPINGPLANET 

7 FLYGPLANETS LÄGE I ROLLPLANET 

8 MANUELL MANÖVRERING AV SÄNDARTANGENT SÅVIDA INTE ETT 

ALTERNATIVT SÄTT FINNS FÖR ATT SYNKRONISERA FDR- OCH 

CVR-REGISTRERINGAR 

9 EFFEKT PÅ VARJE MOTOR 

10 BAKKANTSKLAFF ELLER VALT REGLAGELÄGE I COCKPIT 

11 FRAMKANTSKLAFF ELLER VALT REGLAGELÄGE I COCKPIT 

12 LÄGE FÖR REVERSERINGSANORDNING (ENDAST FÖR JETFLYGPLAN) 

13 LYFTKRAFTSELIMINATORS (GROUND SPOILER) LÄGE OCH/ELLER VALT 

LUFTBROMSUTSLAG 

14 YTTERTEMPERATUR ELLER TOTAL TEMPERATUR 

15A INKOPPLINGSLÄGE FÖR AUTOPILOT 
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15B OPERATIVA FUNKTIONER FÖR AUTOPILOT, AUTOMATISKT GASREGLAGE 

OCH AFCS-INKOPPLINGSLÄGE OCH OPERATIVA FUNKTIONER 

16 ACCELERATION I LÄNGDRIKTNINGEN 

17 ACCELERATION I SIDORIKTNINGEN 

18 PRIMÄRA STYRORGAN − RODERYTORS LÄGE OCH/ELLER PILOTENS 

KOMMANDO (LÄNGDLUTNING, SIDLUTNING OCH GIR) 

19 LÄGE FÖR HÖJDTRIM 

20 RADIOHÖJD 

21 AVVIKELSE FRÅN GLIDBANA 

22 AVVIKELSE FRÅN KURSSÄNDARE 

23 PASSAGE AV MARKERINGSFYR 

24 HUVUDVARNING (MASTER WARNING) 

25 FREKVENSVAL FÖR NAVIGATIONSMOTTAGARE 1 OCH 2 

26 AVSTÅND FÖR DME 1 OCH DME 2  
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27 STATUS FÖR LANDSTÄLLETS GIVARE, FLYGANDE/LANDAT 

(SQUAT SWITCH) 

28 TERRÄNGVARNINGSSYSTEM 

29 ANFALLSVINKEL 

30 VARNING FÖR LÅGT TRYCK FÖR HYDRAULISK KRAFT, VARJE SYSTEM 

31 NAVIGATIONSDATA (LATITUD, LONGITUD, FART ÖVER MARKEN OCH 

AVDRIFTSVINKEL) 

32 LANDSTÄLLSPOSITION ELLER VÄLJARLÄGE FÖR LANDSTÄLLSREGLAGE 
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Tillägg 1 till OPS 1.770 

Syrgas − minimikrav på extra syrgas för flygplan med tryckkabin under och efter nödnedgång 

 

Tabell 1 

 

a) b) 

FÖRSÖRJNING TILL: VARAKTIGHET OCH KABINTRYCKSHÖJD 

1. Alla som under 

tjänstgöring i cockpit 

intar säten i cockpit 

Under hela flygtiden när kabintryckshöjden överstiger 13 000 ft och 

under hela flygtiden när kabintryckshöjden överstiger 10 000 ft men 

inte 13 000 ft efter de 30 första minuterna på dessa höjder, dock 

aldrig mindre än: 

i) 30 minuter för flygplan som är certifierade att flyga på höjder 

som inte överstiger 25 000 ft (Anm. 2) 

ii) 2 timmar för flygplan som är certifierade att flyga på höjder 

som inte överstiger 25 000 ft (Anm. 3) 

2. Alla föreskrivna 

kabinbesättnings-

medlemmar 

Under hela flygtiden när kabintryckshöjden överstiger 13 000 ft, 

dock inte mindre än 30 minuter (Anm. 2) och under hela flygtiden 

när kabintryckshöjden är högre än 10 000 ft men inte överstiger 

13 000 ft efter de 30 första minuterna på dessa höjder. 

3. 100 % av passagerarna 

(Anm. 5) 

Under hela flygtiden när kabintryckshöjden överstiger 15 000 ft, 

dock aldrig mindre än 10 minuter (Anm. 4) 

4. 30 % av passagerarna 

(Anm. 5) 

Under hela flygtiden när kabintryckshöjden överstiger 14 000 ft men 

inte 15 000 ft. 

5. 10 % av passagerarna 

(Anm. 5) 

Under hela flygtiden när kabintryckshöjden överstiger 10 000 ft men 

inte 14 000 ft efter de 30 första minuterna på dessa höjder. 
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Anm. 1: För syrgasförsörjningen skall hänsyn tas till kabintryckshöjden och sjunkprofilen för 

aktuella sträckor. 

 

Anm. 2: Föreskrivet minimiförråd är den mängd syrgas som är nödvändig för en nedgång med 

konstant sjunkhastighet från flygplanets certifierade tjänstetopphöjd till 10 000 ft under 

10 minuter följt av 20 minuters flygning på 10 000 ft. 

 

Anm. 3: Föreskrivet minimiförråd är den mängd syrgas som är nödvändig för en nedgång med 

konstant sjunkhastighet från flygplanets certifierade tjänstetopphöjd till 10 000 ft under 

10 minuter följt av 110 minuters flygning på en höjd av 10 000 ft. Den syrgas som krävs 

enligt OPS 1.780 a.1 får inkluderas vid bestämning av erforderligt förråd. 

 

Anm. 4: Föreskrivet minimiförråd är den mängd syrgas som är nödvändig för en nedgång med 

konstant sjunkhastighet från flygplanets certifierade tjänstetopphöjd till en höjd av 

15 000 ft. 

 

Anm. 5: I denna tabell avses med passagerare det verkliga antal passagerare som medförs, 

inklusive småbarn under 2 år. 
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Tillägg 1 till OPS 1.775 

Extra syrgas för flygplan utan tryckkabin 

 

Tabell 1 

 

a) b) 

FÖRSÖRJNING TILL: VARAKTIGHET OCH KABINTRYCKSHÖJD 

1. Alla som under tjänstgöring 

i cockpit intar säten i 

cockpit 

Hela flygtiden på tryckhöjder som överstiger 10 000 ft. 

2. Alla erforderliga 

kabinbesättningsmedlemmar 

Hela flygtiden på tryckhöjder som överstiger 13 000 ft och för 

varje tidsperiod som överskrider 30 minuter på tryckhöjder som 

överstiger 10 000 ft men inte 13 000 ft. 

3. 100 % av passagerarna  

(Se anm.) 

Hela flygtiden på tryckhöjder som överstiger 13 000 ft. 

4. 10 % av passagerarna  

(Se anm.) 

Hela flygtiden efter 30 minuter på tryckhöjder som överstiger 

10 000 ft men inte 13 000 ft. 

 

Anm.: I denna tabell avses med passagerare det verkliga antal passagerare som medförs inklusive 

småbarn under 2 år. 
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KAPITEL L 

Kommunikations- och navigeringsutrustning 

 

OPS 1.845 

Inledning 

 

a) En operatör skall säkerställa att en flygning inte påbörjas om inte den kommunikations- och 

navigeringsutrustning som krävs i detta kapitel är 

 

1. godkänd och installerad i enlighet med för denna tillämpliga bestämmelser, inklusive 

miniminormer för prestanda, samt med drift- och luftvärdighetsbestämmelserna, 

 

2. installerad så att ett fel i en enskild enhet som krävs för kommunikations- eller 

navigeringsändamål, eller för båda dessa ändamål, inte orsakar fel i en annan enhet som 

krävs för kommunikations- eller navigeringsändamål, 

 

3. funktionsdugliga för den art av verksamhet som utövas, med undantag för vad som 

föreskrivs i minimiutrustningslistan (ref. OPS 1.030), och 

 

4. anordnad så att utrustningen, om den skall användas av en flygbesättningsmedlem från 

dennes plats under flygning, kan användas utan svårighet därifrån; när en enskild 

utrustningsenhet skall användas av mer än en flygbesättningsmedlem skall den vara 

installerad så att utrustningen kan användas utan svårighet från varje plats där 

utrustningen skall kunna användas. 
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b) Miniminormerna för kommunikations- och navigeringsutrustning är de normer som föreskrivs 

i tillämpliga European Technical Standard Orders (ETSO) förtecknade i gällande 

bestämmelser om European Technical Standard Orders (CS-TSO), om inte andra normer för 

prestanda föreskrivs i drift- eller luftvärdighetsbestämmelserna. Kommunikations- och 

navigeringsutrustning som uppfyller andra konstruktions- och prestandaspecifikationer än 

ETSO då OPS träder ikraft får fortsätta att användas eller installeras, om inte ytterligare krav 

föreskrivs i detta kapitel. Kommunikations- och navigeringsutrustning som redan har 

godkänts behöver inte uppfylla en reviderad ETSO, eller en reviderad specifikation annan än 

ETSO, om inte kravet har retroaktiv verkan. 

 

OPS 1.850 

Radioutrustning 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan som inte är utrustat med radioutrustning i den 

omfattning som krävs för det slag av verksamhet som utövas. 

 

b) När två av varandra oberoende (separata och kompletta) radiosystem krävs enligt detta 

kapitel, skall varje system ha en oberoende antenninstallation utom då fast monterade 

antenner som inte är av wiretyp, eller andra antenninstallationer med likvärdig tillförlitlighet, 

används, i vilka fall endast en antenn krävs. 

 

c) Den radiokommunikationsutrustning som krävs för att uppfylla punkt a ovan skall ge 

möjlighet till kommunikation även på nödfrekvensen för luftfart 121,5 MHz. 
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OPS 1.855 

Audioväljarpanel 

 

En operatör får inte bruka ett flygplan enligt IFR om det inte är utrustat men en audioväljarpanel 

som är åtkomlig för varje föreskriven flygbesättningsmedlem. 

 

OPS 1.860 

Radioutrustning för verksamhet enligt VFR på sträckor där navigering sker genom visuella 

referenser till marken. 

 

En operatör får inte bruka ett flygplan enligt VFR på sträckor där navigering kan ske genom 

visuella referenser till marken, om det inte är utrustat med den radiokommunikationsutrustning som 

krävs för att under normala förhållanden kunna 

 

a) kommunicera med lämpliga markstationer, 

 

b) kommunicera med relevanta flygtrafikledningsenheter från varje punkt i kontrollerat luftrum 

inom vilket flygningar avses utföras, 

 

c) ta emot meteorologisk information. 
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OPS 1.865 

Kommunikations- och navigeringsutrustning för verksamhet enligt IFR eller enligt VFR på sträckor 

där navigeringen inte sker med visuella referenser till marken 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan enligt IFR eller enligt VFR på sträckor där 

navigeringen inte kan ske med visuella referenser till marken om flygplanet inte är utrustat 

med radiokommunikationsutrustning, SSR-transponder och navigeringsutrustning i enlighet 

med flygtrafikledningstjänstens krav i det (de) område(n) där verksamheten utövas. 

 

b) Radioutrustning. En operatör skall säkerställa att radioutrustningen består av minst 

 

1. två av varandra oberoende radiokommunikationssystem som krävs för att under normala 

förhållanden kunna kommunicera med lämplig markstation från varje punkt på sträckan, 

inklusive diversioner, och 

 

2. SSR-transponderutrustning enligt kraven för den sträcka där flygning utförs. 

 

c) Navigeringsutrustning. En operatör skall se till att navigeringsutrustningen 

 

1. omfattar minst 

 

i) en VOR-mottagare, en ADF och en DME, med undantag för att en ADF inte 

behöver vara installerad om det inte finns krav på att en ADF måste användas 

under någon del av den planerade flygningen, 
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ii) en ILS eller MLS där ILS eller MLS krävs för inflygning, 

 

iii) ett mottagningssystem för markeringsfyrar, om markeringsfyr krävs för 

navigering vid inflygning, 

 

iv) ett system för områdesnavigering, när områdesnavigering krävs för den sträcka 

där flygning utförs, 

 

v) en extra DME på varje sträcka eller del därav, där navigeringen endast baseras på 

DME, 

 

vi) en extra VOR-mottagare på varje sträcka eller del därav, där navigeringen endast 

baseras på VOR-signaler, 

 

vii) en extra ADF på varje sträcka eller del därav, där navigeringen endast baseras på 

NDB-signaler, eller 

 

2. uppfyller den typ av navigeringsnoggrannhet (RNP) som krävs för flygning i berört 

luftrum. 

 

d) En operatör får bruka ett flygplan som inte är utrustat med en ADF eller med den 

navigeringsutrustning som specificeras i punkt(erna) c.1.vi och/eller c.1.vii ovan, förutsatt att 

det är utrustat med alternativ utrustning som är godkänd av myndigheten för den sträcka där 

flygning utförs. Den alternativa utrustningens tillförlitlighet och noggrannhet skall tillåta 

säker navigering på den avsedda sträckan. 
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e) En operatör skall se till att kommunikationsutrustning för VHF, ILS-kurssändare och 

VOR-mottagare i flygplan som skall brukas enligt IFR är av en typ som godkänts enligt 

kraven på FM-immunitet. 

 

OPS 1.866 

Transponderutrustning 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan om det inte är utrustat med följande: 

 

1. En SSR-transponder som rapporterar tryckhöjden. 

 

2. Varje annan SSR-transponderfunktion som krävs för den sträcka där flygningen utförs. 

 

OPS 1.870 

Extra navigeringsutrustning för flygning i MNPS-luftrum 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan i MNPS-luftrum om det inte är utrustat med 

navigeringsutrustning som uppfyller de minimikrav på navigeringsprestanda som föreskrivs i 

ICAO Doc. 7030 i form av Regional Supplementary Procedures. 

 

b) Den navigeringsutrustning som krävs i denna paragraf skall kunna ses och användas av båda 

piloterna från deras tjänstgöringsplatser. 

 

c) För flygning utan restriktioner i MNPS-luftrum skall flygplanet vara utrustat med två av 

varandra oberoende system för långdistansnavigering (LRNS). 
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d) För flygning i MNPS-luftrum längs anmälda, särskilda sträckor skall flygplanet vara utrustat 

med ett system för långdistansnavigering (LRNS), om inte annat anges. 

 

OPS 1.872 

Utrustning för flygning i luftrum 

där reducerade vertikala separationsminima (RVSM) tillämpas 

 

a) En operatör skall säkerställa att flygplan som flygs i RVSM-luftrum är utrustade med 

 

1. två av varandra oberoende höjdmätarsystem, 

 

2. ett höjdvarningssystem, 

 

3. ett automatiskt system för höjdhållning, och 

 

4. en andra SSR-transponder med höjdrapporteringssystem som kan anslutas till det 

höjdmätarsystem som används för höjdhållning. 
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KAPITEL M 

FLYGPLANSUNDERHÅLL 

 

OPS 1.875 

Allmänt 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan om det inte är underhållet och förklarat tjänstdugligt av 

en organisation som är vederbörligen godkänd/godtagen i enlighet med del 145, med 

undantag för att tillsyn före flygning inte nödvändigtvis behöver utföras av en organisation 

som är godkänd enligt del-145. 

 

b) Kraven på flygplansunderhåll för att uppfylla bestämmelserna för certifiering av operatörer i 

OPS 1.180 är de krav som anges i del M. 
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KAPITEL N 

Flygbesättningen 

 

OPS 1.940 

Flygbesättningens sammansättning 

(Se tillägg 1 och 2 till OPS 1.940) 

 

a) En operatör skall säkerställa följande: 

 

1. Flygbesättningens sammansättning och antalet flygbesättningsmedlemmar på bestämda 

besättningsplatser både överensstämmer med och underskrider inte minimikravet enligt 

flyghandboken. 

 

2. Flygbesättningen omfattar ytterligare flygbesättningsmedlemmar när så krävs på grund 

av verksamhetens art, och underskrider inte det antal som anges i drifthandboken. 

 

3. Alla flygbesättningsmedlemmar innehar tillämpliga och gällande certifikat som är 

godtagbara för myndigheten, samt har lämpliga kvalifikationer för och är kompetenta att 

utföra de uppgifter som tilldelas dem. 

 

4. För myndigheten godtagbara förfaranden är fastställda för att förhindra att oerfarna 

flygbesättningsmedlemmar tillsammans bildar en besättning. 
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5. En pilot i flygbesättningen, kvalificerad som befälhavare (PIC) i enlighet med 

bestämmelserna för flygbesättningscertifikat, är utsedd till befälhavare. Befälhavaren får 

överlämna ledningen av flygningen till en annan lämpligt kvalificerad pilot. 

 

6. När en särskild systemoperatör krävs enligt flyghandboken, innefattar flygbesättningen 

en besättningsmedlem som innehar flygmaskinistcertifikat eller är en för myndigheten 

godtagbar lämpligt kvalificerad flygbesättningsmedlem. 

 

7. När flygbesättningsmedlemmar som är egna företagare och/eller arbetar som frilans 

eller på deltid anlitas, är kraven i kapitel N är uppfyllda. Härvid skall särskild 

uppmärksamhet ägnas det totala antal flygplanstyper eller varianter som en 

flygbesättningsmedlem får flyga vid kommersiella flygtransporter, inklusive 

tjänstgöring hos en annan operatör, vilket inte får överskrida bestämmelserna i 

OPS 1.980 och OPS 1.981. Besättningsmedlemmar som tjänstgör som befälhavare har 

fullföljt operatörens grundläggande utbildning i besättningssamarbete (CRM-utbildning) 

innan produktionsflygning utan övervakning inleds, såvida besättningsmedlemmen inte 

tidigare har genomgått grundläggande CRM-utbildning hos operatören. 

 

b) Minimibesättning för verksamhet enligt IFR eller under mörker. För verksamhet enligt IFR 

eller under mörker skall operatören säkerställa att 

 

1. minimibesättningen är två piloter för turbopropflygplan med en godkänd maximal 

kabinkonfiguration för befordran av fler än 9 passagerare och för alla jetflygplan, eller 

att 
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2. andra flygplan än dem som omfattas av punkt b.1 ovan flygs i enpilotsystem endast om 

kraven i tillägg 2 till OPS 1.940 är uppfyllda; om dessa krav inte är uppfyllda skall 

minimibesättningen vara två piloter. 

 

OPS 1.943 

Grundläggande utbildning i besättningssamarbete (CRM-utbildning) 

 

a) Om en flygbesättningsmedlem (en ny medarbetare eller en medlem av den befintlig 

personalen) inte tidigare har fullföljt operatörens grundläggande CRM-utbildning, ansvarar 

operatören för att flygbesättningsmedlemmen fullföljer en grundläggande kurs i 

besättningssamarbete (CRM-kurs). Nya medarbetare skall genomgå operatörens 

grundläggande CRM-utbildning inom ett år från det att de anställdes av operatören. 

 

b) Om flygbesättningsmedlemmen inte tidigare fått utbildning om mänskliga faktorer, skall en 

teoretisk kurs som grundar sig på programmet för trafikflygarcertifikat avseende mänskliga 

förutsättningar och begränsningar (se tillämpliga krav för utfärdande av flygcertifikat) 

fullföljas före operatörens grundläggande CRM-utbildning, eller genomföras i kombination 

med denna utbildning. 

 

c) Den grundläggande CRM-utbildningen skall genomföras av minst en CRM-instruktör som är 

godtagbar för myndigheten, Instruktören kan biträdas av experter vid genomgång av särskilda 

områden. 

 

d) Den grundläggande CRM-utbildningen skall genomföras i enlighet med en detaljerad 

kursplan som skall ingå i drifthandboken. 
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OPS 1.945 

Övergångsutbildning och kontroll 

(Se tillägg 1 till OPS 1.945) 

 

a) En operatör skall se till att 

 

1. en flygbesättningsmedlem genomgår utbildning för typbehörighet som uppfyller kraven 

för flygcertifikat vid övergång från en flygplanstyp till en annan typ eller klass för 

vilken ny typ- eller klassbehörighet krävs, 

 

2. en flygbesättningsmedlem genomgår operatörens övergångsutbildning innan 

produktionsflygning utan övervakning inleds 

 

i) vid övergång till ett flygplan för vilken en ny typ- eller klassbehörighet krävs, 

eller 

 

ii) vid byte av operatör. 

 

3. övergångsutbildningen genomförs av lämpligt kvalificerad personal i enlighet med en 

detaljerad utbildningsplan som skall ingå i drifthandboken, och därvid se till att den 

personal som integrerar CRM-moment i övergångsutbildningen är lämpligt kvalificerad, 
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4. omfattningen av operatörens övergångsutbildning fastställs efter det att vederbörlig 

hänsyn har tagits till flygbesättningsmedlemmens tidigare utbildning som den framgår 

av hans eller hennes utbildningsprotokoll enligt OPS 1.985, 

 

5. de minimikrav på kvalifikationer och erfarenhet som krävs för 

flygbesättningsmedlemmarna innan övergångsutbildningen inleds anges i 

drifthandboken, 

 

6. varje flygbesättningsmedlem genomgår den kontroll som krävs i OPS 1.965 b och den 

utbildning och kontroll som krävs i OPS 1.965 d innan produktionsflygning under 

övervakning påbörjas, 

 

7. den kontroll som krävs i OPS 1.965 c utförs efter genomförd produktionsflygning under 

övervakning, 

 

8. när operatörens övergångsutbildning har inletts en flygbesättningsmedlem inte utför 

flygtjänst på en annan typ eller klass förrän utbildningen är genomförd eller avslutad, 

och att 

 

9. CRM-moment integreras i övergångsutbildningen. 

 

b) Vid byte av flygplanstyp eller klass får den kontroll som krävs enligt OPS 1.965 b kombineras 

med flygprovet för typ- eller klassbehörighet i enlighet med de krav som gäller för utfärdande 

av flygcertifikat. 
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c) Operatörens övergångsutbildning och den typ- eller klassutbildning som krävs för utfärdande 

av flygcertifikat kan kombineras. 

 

OPS 1.950 

Skillnadsutbildning och familjaritetsutbildning 

 

a) En operatör skall säkerställa att en flygbesättningsmedlem genomgår 

 

1. skillnadsutbildning, med krav på ytterligare kunskap och utbildning, med hjälp av ett för 

flygplanet lämpligt utbildningshjälpmedel, 

 

i) vid tjänstgöring på en annan variant av samma flygplanstyp eller på en annan typ 

av samma klass än den flygbesättningsmedlemmen för tillfället tjänstgör på, eller 

 

ii) när utrustning och/eller procedurer ändras för de typer eller varianter på vilka 

flygbesättningsmedlemmen för tillfället tjänstgör. 

 

2. familjaritetsutbildning, med krav på att ytterligare kunskaper förvärvas, 

 

i) vid tjänstgöring på ett annat flygplan av samma typ eller variant, eller 

 

ii) när utrustning och/eller procedurer ändras för de typer eller varianter på vilka 

flygbesättningsmedlemmen för tillfället tjänstgör. 
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b) Operatören skall i drifthandboken ange när sådan skillnadsutbildning eller 

familjaritetsutbildning krävs. 

 

OPS 1.955 

Utnämning av befälhavare 

 

a) För befordran från biträdande pilot till befälhavare, och för personer som kommer som 

befälhavare till en operatör, skall operatören säkerställa att 

 

1. en för myndigheten godtagbar lägsta erfarenhetsnivå anges i drifthandboken, och att 

 

2. piloten, för flerpilotverksamhet, genomgår lämplig befälhavarutbildning. 

 

b) Den befälhavarutbildning som krävs i punkt a.2 ovan skall anges i drifthandboken och 

omfatta minst följande: 

 

1. Utbildning med användning av en STD (inklusive produktionsinriktad flygträning) 

och/eller flygträning. 

 

2. En operatörens kompetenskontroll vid utövandet av befäl. 

 

3. Befälhavarens ansvar. 

 

4. Produktionsflygning som befälhavare under övervakning. Minst 10 sektorer krävs för 

piloter som redan är kvalificerade för flygplanstypen. 
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5. Kontroll av befälhavare under produktionsflygning i enlighet med OPS 1.965 c och 

kontroll av sträck- och flygplatskännedom i enlighet med OPS 1.975. 

 

6. Grunderna i besättningssamarbete. 

 

OPS 1.960 

Befälhavare som innehar trafikflygarcertifikat 

 

a) En operatör skall säkerställa följande: 

 

1. Att en innehavare av trafikflygarcertifikat inte tjänstgör som befälhavare på ett flygplan 

som enligt flyghandboken är certifierat för enpilotverksamhet, om inte något av följande 

gäller: 

 

i) Piloten har minst 500 timmar total flygtid på flygplan eller innehar gällande 

IFR-behörighet då passagerarflygning enligt VFR utövas mer än 50 nm från 

startflygplatsen. 
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ii) Piloten vid flygning enligt IFR på en flermotorig flygplanstyp har 

minst 700 timmar total flygtid på flygplan, inklusive 400 timmar som befälhavare 

(i enlighet med bestämmelserna för flygbesättningscertifikat), av vilka 100 timmar 

enligt IFR, inklusive 40 timmar på ett flermotorigt flygplan. De 400 timmarna 

som befälhavare får ersättas med timmar som biträdande pilot, varvid två timmar 

som biträdande pilot skall motsvara en timme som befälhavare och dessa timmar 

erhållas inom ramen för ett enligt kraven i drifthandboken fastställt 

flerpilotssystem. 

 

2. Utöver vad som anges i punkt a.1 ii ovan, att bestämmelserna enligt tillägg 2 till 

OPS 1.940 är uppfyllda vid enpilotverksamhet enligt IFR. 

 

3. Utöver vad som anges i punkt a.1 ovan att vid flerpilotverksamhet den 

befälhavarutbildning som krävs enligt OPS 1.955 a.2 är genomförd innan piloten 

tjänstgör som befälhavare. 
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OPS 1.965 

Återkommande utbildning och kontroll 

(Se tillägg 1 och 2 till OPS 1.965) 

 

a) Allmänt. En operatör skall säkerställa följande: 

 

1. Att varje flygbesättningsmedlem genomgår återkommande utbildning och kontroll, samt 

att all sådan utbildning och kontroll är relevant med avseende på den typ eller variant av 

flygplan på vilken flygbesättningsmedlemmen tjänstgör. 

 

2. Att ett program för återkommande utbildning och kontroll är fastställt i drifthandboken 

och godkänt av myndigheten. 

 

3. Att den återkommande utbildningen leds av följande personal: 

 

i) Markbunden utbildning och repetitionsutbildning – lämpligt kvalificerad personal. 

 

ii) Utbildning i flygplan/STD – typinstruktör (TRI), klassinstruktör (CRI) eller, vid 

STD-utbildning, en instruktör vid syntetisk flygträning (SFI), förutsatt att 

instruktörerna uppfyller operatörens krav på tillräcklig erfarenhet och kunskap för 

att undervisa i de ämnen som specificeras i punkterna a.1.i A och a.1.i B i tillägg 1 

till OPS 1.965. 

 

iii) Utbildning som avser nöd- och säkerhetsutrustning – lämpligt kvalificerad 

personal. 
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iv) Utbildning i besättningssamarbete (CRM) 

 

A. Integrering av CRM-moment i alla faser av återkommande utbildning − all 

personal som ger återkommande utbildning. Operatören skall se till att all 

personal som ger återkommande utbildning har lämpliga kvalifikationer för 

att integrera CRM-moment i denna utbildning, 

 

B. Modulär CRM-utbildning − minst en för myndigheten godtagbar 

CRM-instruktör. Instruktören kan biträdas av experter vid genomgång av 

särskilda områden 

 

4. Att återkommande kontroll genomförs av följande personal: 

 

i) Operatörens kompetenskontroll − en typkontrollant (TRE), klasskontrollant 

(CRE), eller, om kontrollen utförs i en STD, en TRE eller CRE eller en 

kontrollant i syntetisk träning (SFE) som är utbildad i CRM-begrepp och är 

kvalificerad att bedöma CFM-färdigheter. 

 

ii) Kontroll under produktionsflygning – av operatören utsedda, och för myndigheten 

godtagbara, tillräckligt kvalificerade befälhavare. 

 

iii) Kontroll av nöd- och säkerhetsutrustning – tillräckligt kvalificerad personal. 
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b) Operatörens kompetenskontroll 

 

1. En operatör skall säkerställa att 

 

i) varje flygbesättningsmedlem genomgår operatörens kompetenskontroller för att 

visa sin förmåga att genomföra normala och onormala förfaranden samt 

förfaranden för nödsituationer, och att 

 

ii) kontrollen utförs utan yttre visuella referenser när det krävs att 

flygbesättningsmedlemmen skall kunna flyga enligt IFR, 

 

iii) varje besättningsmedlem genomgår operatörens kompetenskontroller som del av 

en normalt sammansatt flygbesättning. 

 

2. Giltighetstiden för en operatörs kompetenskontroll skall vara sex kalendermånader 

räknat från utgången av månaden för utfärdande. Om utfärdande har skett inom de tre 

sista kalendermånaderna av giltighetstiden för föregående kontroll, skall giltighetstiden 

utsträckas från utfärdandedatum till sex kalendermånader efter utgången av den 

föregående kontrollens giltighetstid. 

 

c) Kontroll under produktionsflygning. En operatör skall säkerställa att varje 

flygbesättningsmedlem genomgår kontroll under produktionsflygning i flygplanet för att visa 

sin förmåga att utföra normal produktionsflygning enligt drifthandboken. Giltighetstiden för 

en sådan kontroll skall vara tolv kalendermånader plus återstoden av utfärdandemånaden. Om 

utfärdandet skett inom de tre sista kalendermånaderna av giltighetstiden för föregående 

kontroll under produktionsflygning, skall giltighetstiden utsträckas från utfärdandedatum till 

tolv kalendermånader efter utgången av den föregående kontrollens giltighetstid. 
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d) Utbildning och kontroll avseende nöd- och säkerhetsutrustning. En operatör skall säkerställa 

att varje flygbesättningsmedlem genomgår utbildning och kontroll avseende placering och 

användning av all nöd- och säkerhetsutrustning som medförs. Giltighetstiden för en sådan 

kontroll är tolv kalendermånader plus återstoden av utfärdandemånaden. Om utfärdandet skett 

inom de tre sista kalendermånaderna av giltighetstiden för föregående nöd- och 

säkerhetskontroll, skall giltighetstiden utsträckas från utfärdandedatumet till 

tolv kalendermånader efter utgången av den föregående kontrollens giltighetstid. 

 

e) Besättningssamarbete (CRM). En operatör skall se till att 

 

1. CRM-moment integreras med alla lämpliga delar av den återkommande utbildningen, 

och att 

 

2. varje flygbesättningsmedlem genomgår särskild CRM utbildning enligt ett 

modulsystem, varvid huvudområdena i CRM-utbildningen skall behandlas under en 

period som inte får överstiga tre år. 

 

f) Markbunden utbildning och repetitionsutbildning. En operatör skall säkerställa att varje 

flygbesättningsmedlem genomgår markbunden utbildning och repetitionsutbildning minst var 

tolfte kalendermånad. Om utbildningen sker inom tre kalendermånader före utgången av 

tolvmånadersperioden, skall nästa markbundna utbildning och repetitionsutbildning fullföljas 

inom tolv kalendermånader från ursprungligt utgångsdatum för föregående markbundna 

utbildning och fortbildning. 
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g) Flygplans/STD-utbildning. En operatör skall säkerställa att varje flygbesättningsmedlem 

genomgår flygplans/STD-utbildning minst var tolfte kalendermånad. Om utbildningen sker 

inom tre kalendermånader före utgången av tolvmånadersperioden, skall nästa 

flygplans/STD-utbildning genomgås inom tolv kalendermånader från ursprungligt 

utgångsdatum för föregående flygplans/STD-utbildning. 

 

OPS 1.968 

Krav på pilot för tjänstgöring i ettdera av pilotsätena 

(Se tillägg 1 till OPS 1.968) 

 

a) En operatör skall säkerställa att 

 

1. en pilot som kan utses att tjänstgöra i ettdera av pilotsätena genomgår lämplig 

utbildning och kontroll, och att 

 

2. utbildnings- och kontrollprogrammet är specificerat i drifthandboken och godtagbart för 

myndigheten. 
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OPS 1.970 

Aktuell erfarenhet 

 

a) En operatör skall se till att 

 

1. en pilot inte ges i uppgift att flyga ett flygplan som medlem av den certifierade 

minimibesättningen, vare sig som manövrerande eller som icke manövrerande pilot, 

såvida han eller hon inte under de föregående 90 dagarna har utfört minst tre starter och 

tre landningar som manövrerande pilot i ett flygplan eller en flygsimulator av samma 

typ/klass, 

 

2. en pilot som inte har giltig IFR-behörighet inte ges i uppgift att flyga ett flygplan under 

mörker i egenskap befälhavare, om han eller hon inte under de föregående 90 dagarna 

har utfört minst en landning under mörker som manövrerande pilot i ett flygplan eller en 

flygsimulator av samma typ/klass. 

 

b) Den 90-dagarsperiod som föreskrivs i punkterna a.1 och a.2 ovan får utsträckas till 

högst 120 dagar vid produktionsflygning under övervakning av en typinstruktör eller 

typkontrollant. För tidsperioder längre än 120 dagar uppfylls kravet på aktuell erfarenhet 

genom en träningsflygning eller genom användning av en godkänd flygsimulator eller den 

flygplanstyp som skall användas. 
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OPS 1.975 

Sträck- och flygplatskvalificering 

 

a) En operatör skall säkerställa att piloten, innan han eller hon utses till befälhavare eller till pilot 

till vilken befälhavaren får delegera ledningen av flygningen, har tillägnat sig tillräckliga 

kunskaper om den sträcka som skall flygas och om de flygplatser (inklusive 

alternativflygplatser), hjälpmedel och procedurer som skall användas. 

 

b) Giltighetstiden för sträck- och flygplatskvalificering skall vara tolv kalendermånader plus 

återstoden av 

 

1. kvalificeringsmånaden, eller 

 

2. den månad då den senaste flygningen på sträckan eller till flygplatsen utfördes. 

 

c) Sträck- och flygplatskvalificering skall förnyas genom flygning på sträckan eller till 

flygplatsen inom den giltighetsperiod som föreskrivs i punkt b ovan. 

 

d) Om förnyelse sker inom de tre sista kalendermånaderna av giltighetstiden för föregående 

sträck- och flygplatskvalificering skall giltighetstiden utsträckas från datum för förnyelse till 

tolv kalendermånader efter utgången av den föregående sträck- och flygplatskvalificeringen. 
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OPS 1.978 

Avancerat kvalificeringsprogram (AQP) 

 

a) Giltighetsperioderna enligt OPS 1.965 och 1.970 får utsträckas när myndigheten har godkänt 

ett av operatören upprättat avancerat kvalificeringsprogram. 

 

b) Det avancerade kvalificeringsprogrammet skall omfatta utbildning och kontroll som skapar 

och bibehåller en kompetens som inte är lägre än vad som krävs enligt OPS 1.945, 1.965 

och 1.970. 

 

OPS 1.980 

Flygning på fler än en typ eller variant 

(Se tillägg 1 till OPS 1.980) 

 

a) En operatör skall se till att en flygbesättningsmedlem inte flyger på mer än en typ eller 

variant, om inte flygbesättningsmedlemmen har kompetens för detta. 

 

b) För flygning på mer än en typ eller variant skall operatören se till att skillnaderna och/eller 

likheterna mellan de berörda flygplanen motiverar sådan flygning med hänsyn tagen till 

 

1. teknisk nivå, 

 

2. operativa procedurer, och 
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3. manövreringsegenskaper. 

 

c) Operatören skall se till att en flygbesättningsmedlem som flyger mer än en typ eller variant 

uppfyller samtliga de krav som föreskrivs i kapitel N för varje typ eller variant, såvida inte 

myndigheten har godkänt att viss utbildning, kontroll och aktuell erfarenhet får 

tillgodoräknas. 

 

d) Operatören skall för all flygning på mer än en typ eller variant i drifthandboken ange 

lämpliga, av myndigheten godkända, förfaranden och/eller operativa begränsningar som 

omfattar 

 

1. flygbesättningsmedlemmens lägsta erfarenhetsnivå, 

 

2. lägsta erfarenhetsnivå på en typ eller variant innan utbildning och flygning på en annan 

typ eller variant inleds, 

 

3. genom vilket förfarande en flygbesättning som är behörig på en typ eller variant skall 

utbildas och bli behörig på en annan typ eller variant, 

 

4. för varje typ eller variant alla tillämpliga krav på aktuell erfarenhet. 
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OPS 1.981 

Flygning med helikopter och flygplan 

 

a) När en flygbesättningsmedlem flyger både helikoptrar och flygplan skall en operatör 

 

1. se till att flygning med helikopter och flygplans begränsas till en typ av vardera, och 

 

2. i drifthandboken ange lämpliga, av myndigheten godkända förfaranden och/eller 

operativa begränsningar. 

 

OPS 1.985 

Dokumentation av utbildning 

a) En operatör skall 

 

1. bevara uppgifter om all utbildning, kontroll och behörighet enligt OPS 1.945, 1.955, 

1.965, 1.968 och 1.975, som genomförts av en flygbesättningsmedlem, och 

 

2. på begäran, göra alla uppgifter om övergångsutbildning och återkommande utbildning 

och kontroll tillgängliga för berörda flygbesättningsmedlemmar. 
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Tillägg 1 till OPS 1.940 

Avlösning av flygbesättningsmedlemmar under flygning 

 

a) En flygbesättningsmedlem får under flygning avlösas från sin tjänst vid manöverorganen av 

en annan lämpligt kvalificerad flygbesättningsmedlem. 

 

b) Avlösning av befälhavaren 

 

1. Befälhavaren får delegera ledningen av flygningen till 

 

i) en annan behörig befälhavare eller 

 

ii) en enligt punkt c nedan kvalificerad pilot, dock endast för verksamhet över 

flygnivå 200. 

 

c) För en pilot som avlöser befälhavaren gäller följande minimikrav: 

 

1. Giltigt trafikflygarcertifikat ATPL. 

 

2. Övergångsutbildning och kontroll (inklusive utbildning för typbehörighet) enligt 

OPS 1.945. 

 

3. All återkommande utbildning och kontroll som föreskrivs i OPS 1.965 och OPS 1.968. 

 

4. Sträckkännedom enligt OPS 1.975. 
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d) Avlösning av biträdande pilot 

 

1. Den biträdande piloten får avlösas av 

 

i) en annan pilot med tillräckliga kvalifikationer, eller 

 

ii) en biträdande avlösningspilot för sträckflygning, kvalificerad enligt punkt e 

nedan. 

 

e) För en biträdande avlösningspilot för sträckflygning gäller följande minimikrav: 

 

1. Gällande trafikflygarcertifikat CPL med IFR-bevis, 

 

2. Övergångsutbildning och kontroll inklusive utbildning för typbehörighet som föreskrivs 

i OPS 1.945 med undantag för kravet på utbildning i start och landning. 

 

3. All återkommande utbildning och kontroll som föreskrivs i OPS 1.965 med undantag 

för kravet på utbildning i start och landning. 

 

4. Flygning enbart på marschhöjd som biträdande pilot och inte under flygnivå 200. 

 

5. Aktuell erfarenhet enligt OPS 1.970 krävs inte. Piloten skall emellertid genomgå 

återkommande utbildning för att upprätthålla aktuell flygerfarenhet och färdighet genom 

repetitionsutbildning i flygsimulator med intervaller som inte överstiger 90 dagar. 

Denna repetitionsutbildning får kombineras med den utbildning som föreskrivs i 

OPS 1.965. 
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f) Avlösning av systemoperatören. En systemoperatör får under flygning avlösas av en 

besättningsmedlem som innehar flygmaskinistcertifikat eller av en flygbesättningsmedlem 

med kvalifikationer som är godtagbara för myndigheten. 

 

Tillägg 2 till OPS 1.940 

Enpilotverksamhet enligt IFR eller under mörker 

 

a) Flygplan som avses i OPS 1.940 b.2 får flygas enligt IFR eller under mörker av endast en 

pilot när följande krav är uppfyllda: 

 

1. Operatören skall i drifthandboken ange ett program för pilotens övergångs- och 

återkommande utbildning med tilläggskrav för enpilotverksamhet. 

 

2. Förfarandena i cockpit skall särskilt omfatta 

 

i) motorns handhavande och nödhantering, 

 

ii) användning av checklistor för normala och onormala förhållanden och 

nödförfaranden, 

 

iii) kommunikation med flygtrafikledningen, 

 

iv) start- och inflygningsprocedurer, 
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v) hantering av autopiloten, och 

 

vi) användningen av förenklad dokumentation under flygning. 

 

3. De återkommande kontroller som krävs i OPS 1.965 skall utföras i enpilotsystem, på 

den aktuella flygplanstypen eller flygplansklassen och under förhållanden som är 

representativa för verksamheten. 

 

4. Piloten skall ha minst 50 timmar flygtid enligt IFR på den aktuella flygplanstypen eller 

flygplansklassen, varav 10 timmar som befälhavare. 

 

5. Minimikraven på aktuell erfarenhet för en pilot som tjänstgör i enpilotverksamhet enligt 

IFR eller under mörker skall vara fem IFR-flygningar, inklusive 

tre instrumentinflygningar, utförda på flygplanstypen eller flygplansklassen i 

enpilotsystem under de föregående 90 dagarna. Detta krav får ersättas av en kontroll i 

instrumentinflygning enligt IFR på flygplanstypen eller flygplansklassen. 

 

Tillägg 1 till OPS 1.945 

Operatörens övergångsutbildning 

 

a) En operatörs övergångsutbildning skall omfatta 

 

1. markbunden utbildning och kontroll som innefattar flygplanssystem, normala och 

onormala förfaranden och förfaranden för nödsituationer, 
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2. utbildning och kontroll som avser nöd- och säkerhetsutrustning, vilken skall vara 

genomförd innan utbildningen i flygplan inleds, 

 

3. flygplans-/flygsimulatorsutbildning och kontroll, och 

 

4. produktionsflygning under övervakning samt kontroll under produktionsflygning. 

 

b) Övergångsutbildningen skall genomföras i den ordningsföljd som anges i punkt a ovan. 

 

c) Efter det att en övergångsutbildning utan flygtid har fullföljts skall en pilot 

 

1. inom 15 dagar inleda produktionsflygning under övervakning, och 

 

2. utföra sina första fyra starter och landningar under övervakning av en TRI (A) placerad i 

ett pilotsäte. 

 

d) CRM-moment skall integreras i övergångsutbildningen och ges av lämpligt kvalificerad 

personal. 

 

e) När en flygbesättningsmedlem inte tidigare har genomgått en operatörs övergångsutbildning, 

skall operatören säkerställa att flygbesättningsmedlemmen i tillägg till utbildning enligt 

punkt a ovan genomgår allmän utbildning i första hjälpen och i tillämpliga fall utbildning i 

procedurer för nödlandning på vatten och med användning av utrustningen i vatten. 
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Tillägg 1 till OPS 1.965 

Återkommande utbildning och kontroll Piloter 

 

a) Återkommande utbildning. Den återkommande utbildningen skall omfatta följande: 

 

1. Markbunden utbildning och repetitionsutbildning 

 

i) Programmet för markbunden utbildning och repetitionsutbildning skall omfatta 

 

A. flygplanssystem, 

 

B. operativa förfaranden och krav, inklusive avisning och förhindrande av 

isbildning på marken och inkapacitet hos piloten, samt 

 

C. genomgång av haverier/tillbud och störningar. 

 

ii) De kunskaper som förvärvats vid den markbundna utbildningen och 

repetitionsutbildningen skall styrkas genom ett frågeformulär eller på annat 

lämpligt sätt. 

 

2. Flygplans-/STD-utbildning. 

 

i) Programmet för flygplans/STD-utbildning skall utformas så att alla större 

systemfel i flygplanet och därtill hörande förfaranden kommer att ha behandlats 

under föregående treårsperiod. 
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ii) När manövrer med motorbortfall utförs i ett flygplan skall motorbortfallet 

simuleras. 

 

iii) Flygplans/STD-utbildningen får kombineras med operatörens kompetenskontroll. 

 

3. Utbildning som avser nöd- och säkerhetsutrustning 

 

i) Utbildning som avser nöd- och säkerhetsutrustning får kombineras med kontroll 

av nöd- och säkerhetsutrustning och skall utföras i ett flygplan eller med lämpligt 

alternativt utbildningshjälpmedel. 

 

ii) Programmet för utbildning som avser nöd- och säkerhetsutrustning skall varje år 

omfatta följande: 

 

A. Faktisk påtagning av flytväst, om sådan medförs. 

 

B. Faktisk påtagning av andningsskydd, om sådant medförs. 

 

C. Faktiskt handhavande av brandsläckare. 

 

D. Utbildning i placering och användning av all nöd- och säkerhetsutrustning 

som medförs i flygplanet. 

 

E. Instruktion om placering och användning av alla typer av utgångar. 

 

F. Förfaranden för luftfartsskydd. 
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iii) Vart tredje år skall utbildningsprogrammet inkludera följande: 

 

A. Verklig användning av alla typer av utgångar. 

 

B. Demonstration av det förfaringssätt som används för att hantera en 

nödrutschbana, om en sådan är installerad. 

 

C. Faktisk brandbekämpning, med användning av utrustning, som är 

representativ för den som medförs i flygplanet, utförd på en faktisk eller 

simulerad brand, dock får ett alternativt förfarande som är godtagbart för 

myndigheten användas för halonbrandsläckare. 

 

D. Effekterna av rök i ett slutet utrymme och faktisk användning av all relevant 

utrustning i en simulerad rökfylld miljö. 

 

E. Faktiskt handhavande av pyroteknisk utrustning, verklig eller simulerad, om 

sådan är installerad. 

 

F. Demonstration av användningen av räddningsflottar, om sådana medförs. 

 

4. Utbildning i besättningssamarbete (CRM) 

 

i) CRM-moment skall integreras med alla tillämpliga delar av den återkommande 

utbildningen. 
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ii) Ett särskilt modulsystem för CRM-utbildning skall fastställas, så att under en 

period som inte får överstiga tre år alla huvudområden i CRM-utbildningen 

behandlas enligt följande: 

 

A. Mänskliga fel och mänsklig tillförlitlighet, påverkande felorsaker, 

identifiering och förebyggande av fel. 

 

B. Företagets säkerhetskultur, operativa förfaranden och organisatoriska 

faktorer. 

 

C. Stress, stresshantering, trötthet och sömnlöshet. 

 

D. Inhämtande och bearbetning av information, situationsmedvetenhet, 

hantering av arbetsbelastningen. 

 

E. Beslutsfattande. 

 

F. Kommunikation och samordning i och utanför cockpit. 

 

G. Ledarskap och gruppbeteende, synergi. 

 

H. Automatisering och metoder att utnyttja automatiseringen (om relevant för 

flygplanstypen). 

 

I. Särskilda typrelaterade skillnader. 

 

J. Fallstudier. 
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K. Ytterligare områden som enligt det haveriförebyggande 

säkerhetsprogrammet föranleder extra uppmärksamhet (se OPS 1.037). 

 

b) Återkommande kontroller. De återkommande kontrollerna skall omfatta följande: 

 

1. Operatörens kompetenskontroller. 

 

i) I tillämpliga fall skall operatörens kompetenskontroll innefatta följande manövrer: 

 

A. Avbruten start när en flygsimulator kan användas, i annat fall endast träning 

av handgrepp. 

 

B. Start med motorbortfall mellan V1 och V2 eller så snart 

säkerhetsövervägandena tillåter. 

 

C. Precisionsinflygning till minima för flermotoriga flygplan med en motor ur 

funktion. 

 

D. Icke-precisionsinflygning till minima. 

 

E. Avbruten instrumentinflygning från minima för flermotoriga flygplan med 

en motor ur funktion. 
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F. Landning med en motor ur funktion. För enmotoriga flygplan krävs en 

övning i nödlandning. 

 

ii) När manövrer med motorbortfall utförs i ett flygplan skall motorbortfallet 

simuleras. 

 

iii) Utöver de kontroller som krävs enligt punkt i.a till i.f ovan skall kraven enligt 

reglerna för utfärdande av certifikat för flygbesättningar uppfyllas 

var tolfte månad. De får kombineras med operatörens kompetenskontroll. 

 

iv) För en pilot som enbart flyger enligt VFR får kontrollerna enligt punkt i.c till i.e 

ovan utgå, med undantag för en inflygning och ett pådrag i ett flermotorigt 

flygplan med en motor ur funktion. 

 

v) Operatörens kompetenskontroller skall utföras av en typkontrollant. 

 

2. Kontroller av nöd- och säkerhetsutrustning. De delar av utrustningen som har varit 

föremål för utbildning i enlighet med punkt a.3 ovan skall kontrolleras. 

 

3. Kontroll under produktionsflygning 

 

i) Kontrollen under produktionsflygning skall påvisa förmågan att tillfredsställande 

genomföra en fullständig produktionsflygning som innefattar förfarandena före 

och efter flygning och användningen av befintlig utrustning enligt drifthandboken. 
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ii) Flygbesättningens CFM-färdigheter skall bedömas enligt en metod som är 

godtagbar för myndigheten och publicerad i drifthandboken. Syftet med 

bedömningen är att 

 

A. ge besättningsmedlemmarna återkoppling, både individuellt och i grupp, 

samt att identifiera behovet av omskolning, och 

 

B. förbättra systemet för CRM-utbildning. 

 

iii) Piloter som både åläggs att tjänstgöra som manövrerande pilot och 

icke-manövrerande pilot skall kontrolleras vid utförandet av båda dessa uppgifter. 

 

iv) Kontrollen under produktionsflygning skall genomföras i flygplan. 

 

v) Kontrollen under produktionsflygning skall utföras av befälhavare som är utsedda 

av operatören och godtagbara för myndigheten. Den person enligt 

OPS 1.965 a.4.ii som utför kontrollen under produktionsflygning skall vara 

utbildad i CRM-begrepp och bedömning av CFM-färdigheter Vid långa 

flygningar där extra flygbesättningsmedlemmar medföljer får kontrollanten 

tjänstgöra som avlösningspilot och skall varken under start, avgång, på första 

marschnivå, eller vid nedgång, inflygning eller landning ta plats i ett pilotsäte. 

Kontrollantens CRM-bedömning får endast grundas på observationer vid 

inledande genomgång, genomgång av kabin och cockpit samt de skeden där han 

eller hon tar plats i observatörssätet. 
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Tillägg 2 till OPS 1.965 

Återkommande utbildning och kontroll − systemoperatörer 

 

a) Den återkommande utbildningen och kontrollen av systemoperatörer skall uppfylla kraven för 

piloter och för alla ytterligare särskilda arbetsuppgifter, med undantag för moment som inte är 

rör systemoperatörer. 

 

b) Återkommande utbildning och kontroll av systemoperatörer skall när så är möjligt ske 

samtidigt med att en pilot genomgår återkommande utbildning och kontroll. 

 

c) En kontroll under produktionsflygning skall utföras av en befälhavare som är utsedd av 

operatören och godtagbar för myndigheten eller av en typinstruktör eller typkontrollant för 

systemoperatörer. 

 

Tillägg 1 till OPS 1.968 

Krav på pilot för tjänstgöring i vardera pilotsätet 

 

a) Befälhavare vars tjänst även kräver att de tjänstgör i höger säte och utför den biträdande 

pilotens uppgifter, eller befälhavare som åläggs att genomföra utbildning eller kontroll från 

höger säte, skall genomgå tilläggsutbildning och kontroll enligt drifthandboken i samband 

med operatörens kompetenskontroller enligt OPS 1.965 b. Tilläggsutbildningen skall omfatta 

minst följande: 

 

1. Motorbortfall under start. 

 

2. Inflygning med en motor ur funktion och pådrag. 
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3. Landning med en motor ur funktion. 

 

b) När manövrer med motorbortfall utförs i flygplan skall motorbortfallet simuleras. 

 

c) Vid tjänstgöring i höger säte skall dessutom de kontroller som föreskrivs i OPS för 

tjänstgöring i vänster säte vara giltiga och aktuella. 

 

d) En pilot som avlöser befälhavaren skall i samband med operatörens kompetenskontroller 

enligt OPS 1.965 b ha visat sin kunskap om handgrepp och procedurer som normalt inte 

åligger den avlösande piloten. Där skillnaderna mellan vänster och höger säte inte är 

betydande (till exempel vid av användning av autopilot) får utbildningen genomföras i vilket 

som helst av de två sätena. 

 

e) En annan pilot än befälhavaren, som tar plats i vänster säte skall i samband med operatörens 

kompetenskontroller enligt OPS 1.965 b visa kunskap om handgrepp och procedurer som 

annars skulle ha ålagts befälhavaren vid dennes tjänstgöring som icke-manövrerande pilot. 

Där skillnaderna mellan vänster och höger säte inte är betydande (till exempel vid användning 

av autopilot), får utbildningen genomföras i vilket som helst av de två sätena. 
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Tillägg 1 till OPS 1.980 

Flygning på fler än en typ eller variant 

 

a) När en flygbesättningsmedlem flyger på mer än en flygplansklass, -typ eller -variant som 

förtecknats enligt tillämpliga krav för flygcertifikat, men inte omfattas av en enda 

typbenämning i certifikatet, skall en operatör följa följande bestämmelser: 

 

1. En flygbesättningsmedlem får inte flyga på fler än 

 

i) tre kolvmotordrivna flygplanstyper eller -varianter, eller 

 

ii) tre turbopropmotordrivna flygplanstyper eller -varianter, eller 

 

iii) en turbopropflygplanstyp eller -variant och en kolvmotordriven flygplanstyp 

eller -variant, eller 

 

iv) en turbopropflygplanstyp eller -variant och vilket flygplan som helst inom en 

särskild klass. 

 

2. OPS 1.965 för varje typ eller variant som flygs om inte operatören har demonstrerat 

särskilda procedurer och/eller operativa begränsningar som är godtagbara för 

myndigheten. 
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b) När en flygbesättningsmedlem flyger på fler än en flygplanstyp eller flygplansvariant som 

ingår i en eller flera typbenämningar i certifikatet enligt bestämmelserna för certifiering av 

flygbesättning (typ − flerpilot), skall en operatör säkerställa att 

 

1. den sammansättning av minimiflygbesättning som anges i drifthandboken är densamma 

för varje typ eller variant som skall flygas, 

 

2. en flygbesättningsmedlem inte flyger på fler än två flygplanstyper eller 

flygplansvarianter för vilka det krävs skilda typbenämningar i certifikatet, och att 

 

3. endast flygplan som omfattas av en gemensam typbenämning i certifikatet flygs under 

en och samma flygtjänstperiod, om inte operatören fastställt förfaranden för att 

säkerställa tillräcklig tid för förberedelser. 

 

Anm.: Se punkterna c och d nedan vid fler än en typbenämning i certifikatet. 

 

c) När en flygbesättningsmedlem flyger mer än en flygplanstyp eller -variant som förtecknas i 

bestämmelserna för flygcertifikat (typ − enpilot och typ − flerpilot), men som inte har en 

gemensam typbenämning i certifikatet, skall operatören uppfylla följande: 

 

1. Punkterna b.1, b.2 och b.3 ovan. 

 

2. Punkt d nedan. 
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d) När en flygbesättningsmedlem flyger på fler än en flygplanstyp eller -variant som förtecknas i 

bestämmelserna för flygcertifikat (typ fler-pilot), men som inte har en gemensam 

typbenämning i certifikatet, skall operatören uppfylla följande: 

 

1. Punkterna b.1, b.2 och b.3 ovan. 

 

2. Innan de befogenheter som erhålls genom två typbenämningar i certifikatet utövas skall 

följande villkor vara uppfyllda: 

 

i) Flygbesättningsmedlemmarna skall ha genomgått två på varandra följande 

kompetenskontroller hos operatören och ha tjänstgjort 500 timmar i den relevanta 

befattningen vid kommersiella flygtransporter hos samma operatör. 

 

ii) För en pilot som har erfarenhet hos en operatör och som utövar de befogenheter 

som följer av två typbenämningar i certifikatet, och därefter hos samma operatör 

befordras till befälhavare på en av dessa typer, krävs minst sex månaders och 

300 timmars erfarenhet som befälhavare, och piloten skall ha genomgått två på 

varandra följande kompetenskontroller hos operatören innan han eller hon åter är 

berättigad att utöva de befogenheter som följer på två typbenämningar i 

certifikatet. 

 

3. Innan utbildning och flygning på en annan typ eller variant inleds, skall 

flygbesättningsmedlemmar ha genomfört 150 flygtimmar under tre månader på det 

första flygplanet, inbegripet minst en kompetenskontroll. 

 

4. Efter det att den första kontrollen vid produktionsflygning på den nya typen genomförts, 

skall 50 flygtimmar eller 20 sektorer utföras uteslutande på flygplan inom den nya 

typbehörigheten. 
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5. OPS 1.970 skall vara uppfylld för varje typ som flygs, såvida inte lättnader har 

medgivits av myndigheten i enlighet med punkt 7 nedan. 

 

6. Den period inom vilken erfarenhet från produktionsflygning krävs på varje typ skall 

anges i drifthandboken. 

 

7. Där lättnader för att reducera kraven på utbildning och kontroll och aktuell erfarenhet 

mellan flygplanstyper söks, skall operatören visa myndigheten vilka moment som inte 

behöver repeteras för varje typ eller variant på grund av likheterna mellan dessa. 

 

i) I OPS 1.965 b krävs två kompetenskontroller hos operatören varje år. När 

lättnader medges i enlighet med punkt 7 ovan som innebär att operatörens 

kompetenskontroller växlar mellan de två typerna, gäller varje kompetenskontroll 

även för den andra typen. Under förutsättning att perioden mellan 

kompetenskontroller knutna till certifikatet inte överskrider den som föreskrivs i 

tillämpliga bestämmelser rörande certifiering av flygbesättning för varje typ, är de 

relevanta kraven för certifiering av flygbesättning uppfyllda. Relevant och 

godkänd återkommande utbildning skall dessutom anges i drifthandboken. 

 

ii) I OPS 1.965 c krävs en kontroll under produktionsflygning varje år. När lättnader 

medges i enlighet med punkt 7 ovan som innebär att kontrollen under 

produktionsflygning växlar mellan typer eller varianter, gäller varje kontroll även 

för den andra typen eller varianten. 
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iii) Den årliga utbildningen och kontrollen avseende nöd- och säkerhetsutrustning 

måste omfatta alla krav för varje typ. 

 

8. OPS 1.965 skall vara uppfylld för varje typ eller variant som flygs, om inte lättnader har 

medgivits av myndigheten i enlighet med punkt 7 ovan. 

 

e) När en flygbesättningsmedlem flyger på kombinationer av flygplanstyper eller varianter som 

anges i bestämmelserna för flygbesättningscertifikat (klass − enpilot och typ − flerpilot), 

måste operatören visa att särskilda förfaranden och/eller operativa begränsningar är godkända 

i enlighet med OPS 1.980 d. 
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KAPITEL O 

KABINBESÄTTNINGEN 

 

OPS 1.988 

Tillämplighet 

 

En operatör skall se till att alla kabinbesättningsmedlemmar uppfyller kraven i detta kapitel och alla 

andra säkerhetsregler för kabinbesättningar. 

 

I denna förordning avses med kabinbesättningsmedlem: varje besättningsmedlem som inte är 

flygbesättningsmedlem och som av operatören eller befälhavaren utsetts att för passagerarnas 

säkerhet utföra arbetsuppgifter i flygplanets kabin. 

 

OPS 1.989 

Identifiering 

 

a) En operatör skall se till att samtliga kabinbesättningsmedlemmar bär operatörens uniform för 

kabinbesättning och att passagerarna tydligt kan identifiera dem som medlemmar av 

kabinbesättningen. 

 

b) Annan personal, t.ex. medicinsk personal, säkerhetspersonal, barnskötande personal, 

ledsagare, teknisk personal, underhållare och tolkar, som utför uppgifter i 

passagerarutrymmet, får inte bära en uniform som kan göra att de uppfattas som 

kabinbesättningsmedlemmar, om de inte uppfyller kraven i detta kapitel och andra tillämpliga 

krav i denna förordning. 
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OPS 1.990 

Kabinbesättningens antal och sammansättning 

 

a) En operatör får inte bruka ett flygplan med en maximal godkänd kabinkonfiguration för 

befordran av fler än 19 passagerare, när en eller fler passagerare medförs, om inte minst en 

kabinbesättningsmedlem ingår i besättningen för att för passagerarnas säkerhet utföra 

arbetsuppgifter som specificeras i drifthandboken. 

 

b) För att uppfylla punkt a ovan skall operatören se till att det minsta antalet 

kabinbesättningsmedlemmar är det största av 

 

1. en kabinbesättningsmedlem för varje 50-tal, eller del av 50-tal, passagerarsäten som är 

installerade på samma däck på flygplanet, eller 

 

2. det antal kabinbesättningsmedlemmar som aktivt deltog i flygplanets kabin under den 

relevanta nödutrymnings-demonstrationen, eller som antogs ha deltagit i den relevanta 

analysen, med undantag för att om den godkända maximala kabinkonfigurationen 

understiger det antal personer som evakuerades vid demonstrationen med 

minst 50 säten, får antalet kabinbesättningsmedlemmar minskas med en person för varje 

hel multipel av 50 säten med vilken den godkända maximala kabinkonfigurationen 

understiger den certifierade maximala kapaciteten. 

 

c) Myndigheten får under exceptionella förhållanden kräva av operatören att ytterligare 

kabinbesättningsmedlemmar skall ingå i besättningen. 
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d) Under oförutsedda förhållanden får minimiantalet kabinbesättningsmedlemmar minskas under 

förutsättning att 

 

1. antalet passagerare har minskats i enlighet med förfaranden som specificeras i 

drifthandboken, och att 

 

2. rapport lämnas in till myndigheten efter avslutad flygning. 

 

e) Operatören skall se till att bestämmelserna i kapitel O är uppfyllda när 

kabinbesättningsmedlemmar anlitas som är egna företagare och/eller arbetar som frilans eller 

på deltid. I detta avseende skall särskild uppmärksamhet ägnas det totala antalet 

flygplanstyper eller varianter som en kabinbesättningsmedlem får flyga i kommersiell 

flygbefordran, vilket inte får överstiga kraven i OPS 1.1030, inklusive tjänstgöring hos annan 

operatör. 

 

OPS 1.995 

Minimikrav 

 

En operatör skall se till att varje kabinbesättningsmedlem 

 

a) är åtminstone 18 år, 

 

b) har godkänts i en medicinsk undersökning eller bedömning som genomförs med regelbundna 

mellanrum i enlighet med myndighetens krav för att kontrollera förmågan att i medicinsk 

mening fullgöra sina arbetsuppgifter, 
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c) med godkänt resultat har fullgjort grundutbildning enligt OPS 1.1005 och har ett intyg på sin 

säkerhetsutbildning, 

 

d) har fullgjort lämplig övergångs- och/eller skillnadsutbildning som minst omfattar de moment 

som förtecknas i OPS 1.1010, 

 

e) genomgår återkommande utbildning enligt bestämmelserna i OPS 1.1015, 

 

f) har kompetens att utföra sina uppgifter i enlighet med förfaranden som specificeras i 

drifthandboken. 

 

OPS 1.1000 

Kabinchefer 

 

a) En operatör skall utse en kabinchef när mer än en kabinbesättningsmedlem är i tjänst. Vid 

verksamhet där mer än en kabinbesättningsmedlem är i tjänst, men endast en 

kabinbesättningsmedlem krävs, skall operatören utse en kabinbesättningsmedlem som är 

ansvarig inför befälhavaren. 

 

b) Kabinchefen ansvarar inför befälhavaren för ledning och samordning av normala förfaranden 

och nödförfaranden som specificeras i drifthandboken. Vid turbulens får kabinchefen, om inte 

flygbesättningen har givit andra instruktioner, avbryta uppgifter som inte har samband med 

säkerheten, upplysa flygbesättningen om den upplevda turbulensnivån och rekommendera att 

skyltarna om fastsättning av säkerhetsbältet tänds. Kabinbesättningen bör därefter säkra 

passagerarutrymmet och andra relevanta områden. 
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c) När mer än en kabinbesättningsmedlem krävs enligt OPS 1.990, får operatören inte till 

befattningen som kabinchef utse en person som inte har minst ett års erfarenhet av 

tjänstgöring som kabinbesättningsmedlem och har genomgått en lämplig utbildning som 

minst omfattar följande: 

 

1. Genomgång före flygning: 

 

i) Tjänstgöring som en besättning. 

 

ii) Fördelning av tjänstgöringsplatser och ansvar för kabinbesättning. 

 

iii) Den aktuella flygningen, inklusive flygplanstyp, utrustning, verksamhetsområde 

och arten av verksamhet, samt passagerarkategorier med särskild uppmärksamhet 

på handikappade, småbarn under två år och sjukbårar. 

 

2. Samarbete inom besättningen: 

 

i) Disciplin, ansvarsområden och befälsordning. 

 

ii) Vikten av samarbete och kommunikation. 

 

iii) Pilotinkapacitet. 
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3. Genomgång av operatörens bestämmelser och rättsliga bestämmelser: 

 

i) Säkerhetsinformation till passagerare och nödbroschyrer. 

 

ii) Säkring av pentry. 

 

iii) Stuvning av kabinbagage. 

 

iv) Elektronisk utrustning. 

 

v) Förfaranden vid tankning med passagerare ombord. 

 

vi) Turbulens. 

 

vii) Dokumentation. 

 

4. Mänskliga faktorer och besättningssamarbete. 

 

5. Rapportering av haverier och tillbud. 

 

6. Flyg- och tjänstgöringstidsbegränsningar samt vilokrav. 
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d) En operatör skall fastställa förfaranden för att välja ut den nästa mest lämpade 

kabinbesättningsmedlemmen att tjänstgöra som kabinchef i händelse av att den utsedde 

kabinchefen blir oförmögen att tjänstgöra. Sådana förfaranden vara godtagbara för 

myndigheten och ta hänsyn till kabinbesättningsmedlemmens operativa erfarenhet. 

 

e) CRM-utbildning: Operatören skall se till att alla relevanta moment enligt tabell 1 kolumn a i 

tillägg 2 till OPS 1.1005/1.1010/1.1015 integreras i utbildningen och behandlas på den nivå 

son anges i kolumn f, Kabinchefskurs. 

 

OPS 1.1002 

Verksamhet med en ensam kabinbesättningsmedlem 

 

a) En operatör skall se till att varje kabinbesättningsmedlem som inte har tidigare jämförbar 

erfarenhet genomgår följande moment före tjänstgöring som ensam kabinbesättningsmedlem: 

 

1. Utbildning utöver den som krävs enligt OPS 1.1005 och OPS 1.1010, skall lägga 

särskild tonvikt på följande för att återspegla verksamhet med en ensam 

kabinbesättningsmedlem: 

 

i) Ansvar inför befälhavaren för genomförande av de säkerhets- och 

nödförfarande(n) i kabinen som specificeras i drifthandboken. 

 

ii) Vikten av samordning och kommunikation med flygbesättningen samt hantering 

av besvärliga och störande passagerare. 



 
13376/1/05 REV 1  BS/sl,cs,mn,co 359 
BILAGA DG C III   SV 

iii) Genomgång av operatörens bestämmelser och av rättsliga bestämmelser. 

 

iv) Dokumentation. 

 

v) Rapportering av haverier och tillbud. 

 

vi) Flyg- och tjänstgöringstidsbegränsningar. 

 

2. Familjaritetsflygning under minst 20 timmar och 15 sektorer. Familjaritetssflygningarna 

skall genomföras på den flygplanstyp som avses brukas, under övervakning av en 

lämpligt kvalificerad kabinbesättningsmedlem. 

 

b) En operatör skall, innan en kabinbesättningsmedlem utses till att tjänstgöra som ensam 

kabinbesättningsmedlem se till att kabinbesättningsmedlemmen har kompetens för att utföra 

sina arbetsuppgifter i enlighet med de förfaranden som anges i drifthandboken. Lämplighet 

för tjänstgöring som ensam kabinbesättningsmedlem skall tas upp i kriterierna för urval, 

rekrytering, utbildning och kompetensbedömning. 

 

OPS 1.1005 

Grundläggande säkerhetsutbildning 

(Se tillägg 1 till OPS 1.1005) 

 

a) En operatör skall se till att varje kabinbesättningsmedlem, innan övergångsutbildning 

påbörjas, med godkänt resultat har genomgått grundläggande säkerhetsutbildning som minst 

omfattar de ämnen som förtecknas i tillägg 1 till OPS 1.1005. 
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b) Kurser skall efter myndighetens eget skön och med dess godkännande anordnas 

 

antingen 

 

1. av operatören 

 

− direkt, eller 

 

− indirekt genom en utbildningsorganisation som företräder operatören, 

 

eller 

 

2. av en godkänd utbildningsorganisation. 

 

c) Grundutbildningens program och uppläggning skall uppfylla gällande krav och godkännas av 

myndigheten i förväg. 

 

d) Efter myndighetens eget skön skall myndigheten, operatören eller den godkända 

utbildningsorganisation som tillhandahåller utbildningen utfärda ett intyg om 

säkerhetsutbildning till en kabinbesättningsmedlem efter det att han/hon har genomgått 

avslutad säkerhetsutbildning och framgångsrikt klarat det prov som avses i OPS 1.1025. 

 

e) Om myndigheten ger en operatör eller en godkänd utbildningsorganisation tillstånd att utfärda 

intyg om säkerhetsutbildning till en kabinbesättningsmedlem, skall intyget innehålla en tydlig 

hänvisning till myndighetens godkännande. 
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OPS 1.1010 

Övergångs- och skillnadsutbildning 

(Se tillägg 1 till OPS 1.1010) 

 

a) En operatör skall se till att varje kabinbesättningsmedlem har genomgått lämplig 

övergångs- och skillnadsutbildning i enlighet med gällande bestämmelser och åtminstone 

omfattande de ämnen som förtecknas i tillägg 1 till OPS 1.1010. Kursprogrammet skall 

specificeras i drifthandboken. Myndigheten skall godkänna kursprogrammet och 

uppläggningen i förväg. 

 

1. Övergångsutbildning. Övergångsutbildning skall vara fullgjord innan vederbörande 

 

i) första gången beordras av operatören att tjänstgöra som kabinbesättningsmedlem, 

eller 

 

ii) beordras att tjänstgöra på en annan flygplanstyp. 

 

2. Skillnadsutbildning. Skillnadsutbildning skall vara fullgjord innan vederbörande 

tjänstgör 

 

i) på en variant av en flygplanstyp på vilken tjänstgöring för närvarande sker, eller 

 

ii) med annan säkerhetsutrustning, annan placering av säkerhetsutrustning eller andra 

normala säkerhetsförfaranden och nödförfaranden än på de flygplanstyper eller 

varianter på vilka tjänstgöring för närvarande sker. 
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b) En operatör skall bestämma innehållet i övergångs- och skillnadsutbildningen med hänsyn 

tagen till kabinbesättningsmedlemmens tidigare utbildning, noterad i 

kabinbesättningsmedlemmens utbildningsdokumentation enligt bestämmelserna i 

OPS 1.1035. 

 

c) Utan att det påverkar tillämpningen av OPS 1.995 c får besläktade delar av såväl 

grundutbildningen (OPS 1.1005) som övergångs- och skillnadsutbildningen (OPS 1.1010) 

kombineras. 

 

d) En operatör skall säkerställa att 

 

1. övergångsutbildning genomförs på ett strukturerat och realistiskt sätt i enlighet med 

tillägg 1 till OPS 1.1010, 

 

2. skillnadsutbildning genomförs på ett strukturerat sätt, och att 

 

3. övergångsutbildning, och vid behov även skillnadsutbildning, innefattar användning av 

all säkerhetsutrustning och alla normala procedurer och förfaranden för nödsituationer 

tillämpliga på flygplanstypen eller flygplansvarianten och omfattar utbildning och 

övning på antingen en representativ träningsanordning eller på själva flygplanet. 

 

e) En operatör skall se till att varje kabinbesättningsmedlem före första tjänstgöring fullföljer 

operatörens CRM-utbildning och för flygplanstypen specifik utbildning i CRM i enlighet med 

tillägg 1 till OPS 1.1010 j. Kabinbesättningspersonal som redan tjänstgör som 

kabinbesättningsmedlemmar hos operatören, och redan har fullföljt operatörens 

CRM-utbildning, skall fullfölja denna utbildning, i tillämpliga fall inklusive för 

flygplanstypen specifik CRM, vid nästa erforderliga återkommande utbildning och kontroll 

enligt tillägg 1 till OPS 1.1010 j. 
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OPS 1.1012 

Familjaritet 

 

En operatör skall se till att varje kabinbesättningsmedlem efter genomgången övergångsutbildning 

genomgår familjaritetsflygningar före tjänstgöring som en medlem av minimibesättningen enligt 

OPS 1.990. 

 

OPS 1.1015 

Återkommande utbildning 

(Se tillägg 1 till OPS 1.1015) 

 

a) En operatör skall se till att varje kabinbesättningsmedlem, i enlighet med tillägg 1 till 

OPS 1.1015, genomgår återkommande utbildning omfattande de uppgifter som tilldelats varje 

kabinbesättningsmedlem i fråga om normala procedurer och förfaranden för nödsituationer 

samt relevanta övningar med avseende på den/de flygplanstyp(er) och/eller variant(er) på 

vilken/vilka de tjänstgör. 

 

b) En operatör skall se till att det program för återkommande utbildning och kontroll som 

godkänts av myndigheten, innefattar teoretisk och praktisk instruktion samt individuell övning 

enligt bestämmelserna i tillägg 1 till OPS 1.1015. 

 

c) Giltighetstiden för återkommande utbildning och tillhörande kontroll enligt OPS 1.1025 är 

12 kalendermånader plus återstoden av utfärdandemånaden. Om utfärdande har gjorts inom 

de 3 sista kalendermånaderna av giltighetstiden för föregående kontroll, skall giltighetstiden 

utsträckas från utfärdandedatumet till 12 kalendermånader efter utgången av den föregående 

kontrollen. 
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OPS 1.1020 

Repetitionsutbildning 

(Se tillägg 1 till OPS 1.1020) 

 

a) En operatör skall se till att varje kabinbesättningsmedlem som varit borta från all flygtjänst 

mer än 6 månader och vars föregående kontroll enligt OPS 1.1025 b.3 fortfarande är giltig, 

genomgår repetitionsutbildning angiven i drifthandboken enligt bestämmelserna i tillägg 1 till 

OPS 1.1020. 

 

b) En operatör skall se till att när en kabinbesättningsmedlem, som inte har varit borta från all 

flygtjänst, men som under föregående 6 månader inte har tjänstgjort på en flygplanstyp som 

kabinbesättningsmedlem föreskriven i OPS 1.990 b, kabinbesättningsmedlemmen innan sådan 

tjänstgöring sker på typen ifråga antingen 

 

1. genomgår repetitionsutbildning på typen, eller 

 

2. genomför två sektorer i kommersiell verksamhet för att åter bli förtrogen med typen. 
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OPS 1.1025 

Kontroll 

 

a) Efter myndighetens eget skön skall myndigheten, operatören eller den godkända 

utbildningsorganisation som tillhandahåller utbildningen se till att varje 

kabinbesättningsmedlem, under eller efter genomförd utbildning enligt OPS 1.1005, 1.1010, 

1.1015 och 1.1020, genomgår en kontroll som omfattar den utbildning som erhållits, för att 

säkerställa dennes förmåga att utföra normala säkerhetsuppgifter och nödförfaranden. 

 

Efter myndighetens eget skön skall myndigheten, operatören eller den godkända 

utbildningsorganisation som tillhandahåller utbildningen se till att den personal som utför 

dessa kontroller är tillräckligt kvalificerad. 

 

b) En operatör skall se till att varje kabinbesättningsmedlem genomgår kontroller av följande: 

 

1. Grundläggande säkerhetsutbildning. De ämnen som är förtecknade i tillägg 1 till 

OPS 1.1005. 

 

2. Övergångs- och skillnadsutbildning. De ämnen som är förtecknade i tillägg 1 till 

OPS 1.1010. 

 

3. Återkommande utbildning. Tillämpliga ämnen förtecknade i tillägg 1 till OPS 1.1015. 

 

4. Repetitionsutbildning. De ämnen som är förtecknade i tillägg 1 till OPS 1.020. 
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OPS 1.1030 

Tjänstgöring på mer än en typ eller variant 

 

a) En operatör skall se till att en kabinbesättningsmedlem inte tjänstgör på mer än 

tre flygplanstyper, med undantaget att kabinbesättningsmedlemmen med myndighetens 

godkännande får tjänstgöra på fyra flygplanstyper under förutsättning att på minst två av 

typerna är 

 

1. de icke typspecifika normala förfarandena och förfarandena för nödsituationer är 

identiska, och 

 

2. säkerhetsutrustning och typspecifika normala förfaranden och förfaranden för 

nödsituationer är likartade. 

 

b) Vid tillämpning av punkt a ovan betraktas varianter av en flygplanstyp som olika typer, om de 

inte är lika i samtliga följande avseenden: 

 

1. Handhavande av nödutgångar. 

 

2. Placering och typ av portabel säkerhetsutrustning. 

 

3. Typspecifika förfaranden för nödsituationer. 
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OPS 1.1035 

Dokumentation av utbildning 

 

En operatör skall 

 

1. dokumentera all utbildning och kontroll enligt bestämmelserna i OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, 

1.1020 och 1.1025, 

 

2. bevara en kopia av intyget om säkerhetsutbildning, 

 

3. hålla utbildningsdokumentationen och dokumentationen över medicinsk undersökning eller 

bedömning aktuell varvid datum och innehåll för den övergångsutbildning, 

skillnadsutbildning och återkommande utbildning som genomgåtts skall framgå av 

utbildningsdokumentationen, samt 

 

4. på begäran ge berörda kabinbesättningsmedlemmar tillgång till dokumentation över all 

grund- och övergångsutbildning samt all återkommande utbildning och kontroll. 
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Tillägg 1 till OPS 1.1005 

Grundläggande säkerhetsutbildning 

 

Minst följande ämnen skall ingå i den grundläggande säkerhetsutbildningen enligt OPS 1.1005: 

 

a) Brand- och rökbildning 

 

1. Tonvikt på kabinbesättningens ansvar för att snabbt hantera nödsituationer som 

inbegriper brand och rökbildning, i synnerhet vikten av att identifiera den faktiska 

brandkällan. 

 

2. Vikten av att omedelbart informera flygbesättningen, samt de specifika åtgärder som 

krävs för samordning och assistans då brand eller rök upptäcks. 

 

3. Nödvändigheten av täta kontroller av potentiella riskområden för brand, inklusive 

toaletter och rökdetektorer. 

 

4. Klassificering av bränder och lämpliga typer av brandsläckningsmedel och förfaranden 

för särskilda brandsituationer, tekniker för användning av släckningsmedel, följderna av 

felaktig användning och av användning i begränsade utrymmen. 

 

5. De allmänna förfarandena för markbaserade räddningsinsatser vid flygplatser. 
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b) Utbildning för överlevnad i vatten 

 

Påtagning och användning av personlig flytutrustning i vatten. Före den första tjänstgöringen 

på ett flygplan utrustat med räddningsflottar eller liknande utrustning skall utbildning om 

användningen av denna utrustning ges, liksom praktiska övningar i vatten. 

 

c) Överlevnadsutbildning 

 

Överlevnadsutbildningen skall vara anpassad till verksamhetsområdena (t.ex. polar-, öken-, 

djungel- eller havsområden). 

 

d) Medicinska aspekter och första hjälpen 

 

1. Utbildning i första hjälpen och användning av första hjälpen-utrustning. 

 

2. Första hjälpen i samband med överlevnadsutbildning samt lämplig hygien. 

 

3. Fysiologiska effekter av flygning, med särskild tonvikt på syrebrist. 

 

e) Kontakter med passagerare 

 

1. Kunskaper om identifiering och hantering av passagerare som är eller blir berusade av 

alkohol, är påverkade av droger eller aggressiva. 



 
13376/1/05 REV 1  BS/sl,cs,mn,co 370 
BILAGA DG C III   SV 

2. Metoder för motivering av passagerare samt den hantering av folksamlingar som krävs 

för att genomföra utrymning av ett flygplan. 

 

3. Bestämmelser om säker stuvning av kabinbagage (inklusive kabinservice-utrustning) 

och risken för att det skall utgöra en fara för dem som uppehåller sig i kabinen eller för 

att det på annat sätt skall förhindra tillträde till eller skada nödutrustning eller 

nödutgångar. 

 

4. Betydelsen av korrekt fördelning av platserna med hänsyn till flygplanets massa och 

balans. Särskild tonvikt skall även läggas på placeringen av passagerare med 

funktionsnedsättningar, och nödvändigheten av att placera passagerare utan 

funktionshinder i närheten av oövervakade utgångar. 

 

5. Uppgifter som skall utföras i händelse av turbulens, inklusive säkring av 

passagerarkabinen. 

 

6. Försiktighetsåtgärder som skall vidtas då levande djur transporteras i passagerarkabinen. 

 

7. Utbildning om farligt gods, däribland bestämmelserna i kapitel R. 

 

8. Förfaranden för luftfartsskydd, däribland bestämmelserna i kapitel S. 

 

f) Kommunikation 

 

Under utbildningen skall tonvikt läggas på betydelsen av effektiv kommunikation mellan 

kabinbesättningen och flygbesättningen, inklusive teknik, gemensamt språk och terminologi. 
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g) Disciplin och ansvarsområden 

 

1. Betydelsen av att kabinbesättningen utför sina uppgifter i enlighet med drifthandboken. 

 

2. Kontinuerlig kompetens och förmåga att verka som kabinbesättningsmedlem särskilt 

med hänsyn till begränsningarna av flygnings- och tjänstgöringstiden och kraven på 

vila. 

 

3. Medvetenhet om luftfartsföreskrifter som gäller kabinbesättningen och den civila 

luftfartsmyndighetens roll. 

 

4. Allmänna kunskaper om relevant flygterminologi, flygteori, passagerarfördelning, 

meteorologi och flygningsområden. 

 

5. Genomgång före flygning med kabinbesättningen och tillhandahållande av den 

säkerhetsinformation som krävs med hänsyn till kabinbesättningens särskilda uppgifter. 

 

6. Betydelsen av att se till att relevanta dokument och handböcker är uppdaterade med de 

ändringar som meddelats av operatören. 

 

7. Betydelsen av att kunna avgöra när kabinbesättningsmedlemmar har behörighet och 

ansvar för att inleda en evakuering och andra förfaranden för nödsituationer. 

 

8. Betydelsen av de arbetsuppgifter och ansvarsområden som rör säkerheten samt behovet 

att regera snabbt och effektivt i nödsituationer. 
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h) Besättningssamarbete (CRM) 

 

1. Grundläggande CRM-kurs 

 

i) En kabinbesättningsmedlem skall fullfölja en grundläggande CRM-kurs före sin 

första tjänstgöring som kabinbesättningsmedlem. Kabinpersonal som redan 

arbetar som kabinbesättningsmedlemmar vid kommersiella flygtransporter och 

som inte redan har fullföljt en grundläggande kurs skall fullfölja en grundläggande 

CRM-kurs under nästa erforderliga återkommande utbildning och/eller kontroll. 

 

ii) Utbildningsmomenten enligt tabell 1 kolumn a i tillägg 2 till 

OPS 1.1005/1.1010/1.1015 skall behandlas på den nivå son anges i kolumn b, 

Grundläggande CRM-kurs. 

 

iii) Den grundläggande CRM-kursen skall ges av minst en instruktör i 

kabinbesättningssamarbete. 

 

Tillägg 1 till OPS 1.1010 

Övergångs- och skillnadsutbildning 

 

a) Allmänt 

 

En operatör skall se till att 

 

1. övergångs- och skillnadsutbildning genomförs av lämpligt kvalificerad personal, och 
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2. under övergångs- och skillnadsutbildningen utbildning ges beträffande placering, 

losstagning och användning av all säkerhets- och överlevnadsutrustning som medförs i 

flygplanet, liksom samtliga normala procedurer och förfaranden för nödsituationer som 

hänför sig till den flygplanstyp, variant och konfiguration på vilken tjänstgöring skall 

ske. 

 

b) Brand- och rökutbildning 

 

En operatör skall se till att 

 

1. varje kabinbesättningsmedlem ges verklighetstrogen och praktisk utbildning i att 

använda all brandbekämpningsutrustning, inklusive skyddsbeklädnad, som är 

representativ för den utrustning som medförs i flygplanet; denna utbildning skall 

innefatta 

 

i) släckning av en brand som är karakteristisk för en inre flygplansbrand med 

undantag för att, i fråga om halonbrandsläckare, en alternativ släckningsutrustning 

får användas, 

 

ii) påtagning och användning av andningsskydd i en sluten, simulerat rökfylld miljö. 

 

c) Hantering av dörrar och utgångar 

 

En operatör skall säkerställa att 

 

1. varje kabinbesättningsmedlem hanterar och verkligen öppnar alla normala utgångar och 

nödutgångar för passagerarutrymning i ett flygplan eller en representativ 

träningsanordning, och att 
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2. hanteringen av alla andra utgångar, såsom cockpitfönster, demonstreras. 

 

d) Utbildning som avser nödrutschbanor 

 

En operatör skall säkerställa att 

 

1. varje kabinbesättningsmedlem åker utför en nödrutschbana från en höjd som är 

representativ för tröskelhöjden för flygplanets huvuddäck, 

 

2. nödrutschbanan är monterad på ett flygplan eller en representativ träningsanordning, 

och att 

 

3. ytterligare en åkning utför görs när kabinbesättningsmedlemmen blir behörig på en 

flygplanstyp där tröskelhöjden för flygplanets huvuddäck väsentligt skiljer sig från varje 

annan flygplanstyp där tjänstgöring tidigare skett. 

 

e) Utrymningsförfaranden och andra nödsituationer 

 

En operatör skall säkerställa följande: 

 

1. Utbildning i nödutrymning innefattar kunskap om planerade eller oplanerade 

utrymningar på land eller vatten. Denna utbildning skall innefatta kunskap om när 

utgångar är oanvändbara eller när utrymningsutrustning är ur funktion. 
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2. Varje kabinbesättningsmedlem utbildas för att hantera följande: 

 

i) Brand under flygning, med särskild tonvikt på fastställande av brandorsaken. 

 

ii) Svår turbulens. 

 

iii) Plötsligt tryckfall, inklusive påtagning av portabel syrgasutrustning, utförd av 

varje kabinbesättningsmedlem. 

 

iv) Andra nödsituationer under flygning. 

 

f) Hantering av folksamlingar 

 

En operatör skall se till att utbildning ges om de praktiska aspekterna på hantering av 

folksamlingar i olika nödsituationer, tillämpliga på flygplanstypen. 

 

g) Pilotinkapacitet 

 

Om minimiflygbesättningen inte uppgår till fler än två personer skall en operatör se till att 

varje kabinbesättningsmedlem är utbildad i det förfarande som gäller när en 

flygbesättningsmedlem blir arbetsoförmögen, och kan hantera pilotsätets funktioner och 

axelremmar. Den utbildning i användning av flygbesättningsmedlemmarnas syrgasutrustning 

och användning av flygbesättningsmedlemmarnas checklistor som eventuellt erfordras enligt 

operatörens förfaranden skall ske genom praktisk demonstration. 



 
13376/1/05 REV 1  BS/sl,cs,mn,co 376 
BILAGA DG C III   SV 

h) Säkerhetsutrustning 

 

En operatör skall se till att varje kabinbesättningsmedlem ges realistisk utbildning om, och 

demonstration av, placering och användning av säkerhetsutrustning innefattande 

 

1. nödrutschbanor, och där icke-självbärande nödrutschbanor medförs, användningen av 

eventuella tillhörande rep, 

 

2. räddningsflottar och nödrutschbanor med flytförmåga, inklusive utrustning som är fäst 

på och/eller medförs i båten, 

 

3. flytvästar, flytvästar för småbarn under två år och bäddar med flytförmåga, 

 

4. system med nedfallande syrgasmasker, 

 

5. syrgas – första hjälpen, 

 

6. brandsläckare, 

 

7. brandyxa eller kofot, 

 

8. nödbelysning inklusive ficklampor, 

 

9. kommunikationsutrustning inklusive megafoner, 

 

10. överlevnadsförpackningar inklusive deras innehåll, 
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11. pyroteknisk utrustning (verklig eller representativ anordning), 

 

12. första hjälpen-lådor, deras innehåll samt medicinsk nödutrustning, och 

 

13. andra förekommande utrustningar eller system för kabinsäkerheten. 

 

i) Passagerarinformation och säkerhetsdemonstrationer 

 

En operatör skall se till att utbildning ges om hur passagerare förbereds för normala 

situationer och nödsituationer i enlighet med OPS 1.285. 

 

j) Besättningssamarbete (CRM). En operatör skall säkerställa att 

 

1. varje kabinbesättningsmedlem fullföljer utbildningsmomenten enligt tabell 1 kolumn a i 

tillägg 2 till OPS 1.1005/1.1010/1.1015 på den nivå son anges i kolumn c innan 

påföljande, för flygplanstypen specifik, CRM-utbildning och/eller återkommande 

utbildning i CRM inleds, 

 

2. utbildningsmomenten enligt tillägg 2 till OPS 1.1005/1.1010/1.1015 tabell 1 kolumn a 

behandlas på den nivå son anges i kolumn d, CRM specifik för flygplanstypen, när en 

kabinbesättningsmedlem genomgår en övergångsutbildning avseende en annan 

flygplanstyp, 

 

3. operatörens CRM-utbildning och för flygplanstypen specifik CRM ges av minst en 

instruktör i kabinbesättningssamarbete. 
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Tillägg 1 till OPS 1.1015 

Återkommande utbildning 

 

a) En operatör skall se till att den återkommande utbildningen utförs av lämpligt kvalificerade 

personer. 

 

b) En operatör skall se till att det praktiska utbildningsprogrammet under varje period om 

12 kalendermånader innefattar följande: 

 

1. Förfaranden för nödsituationer, inklusive pilotinkapacitet. 

 

2. Utrymningsförfaranden inklusive tekniker för hantering av folksamlingar. 

 

3. Träning av handgrepp, utförda av varje kabinbesättningsmedlem för öppning av 

normala utgångar och nödutgångar för utrymning av passagerare. 

 

4. Placering och handhavande av nödutrustning inklusive syrgassystem samt påtagning av 

flytvästar, portabel syrgas och utrustning för andningsskydd (PBE) utförd av varje 

kabinbesättningsmedlem. 

 

5. Första hjälpen och innehållet i första hjälpen-lådor. 

 

6. Stuvning av föremål i kabinen. 

 

7. Förfaranden för luftfartsskydd. 

 

8. Genomgång av haverier och tillbud. 
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9. Besättningssamarbete (CRM). En operatör skall se till att 

 

i) utbildningsmomenten enligt tabell 1 kolumn a i tillägg 2 till 

OPS 1.1005/1.1010/1.1015 inom en period på tre år behandlas på den nivå son 

anges i kolumn e, Årlig återkommande CRM-utbildning, 

 

ii) denna kursplan fastställs och genomförs av en instruktör i 

kabinbesättningssamarbete, 

 

iii) CRM-utbildningen ges av minst en instruktör i kabinbesättningssamarbete när den 

ges i form av fristående moduler. 

 

c) En operatör skall se till att återkommande utbildning minst vart tredje år även innefattar 

följande: 

 

1. Handhavande och öppning av samtliga normala utgångar och nödutgångar för 

utrymning av passagerare i ett flygplan eller i en representativ träningsanordning. 

 

2. Demonstration av handhavandet av samtliga andra utgångar. 

 

3. Realistisk och praktisk utbildning i användningen av all brandbekämpningsutrustning, 

inklusive skyddsbeklädnad, som är representativ för den utrustning som medförs i 

flygplanet; 
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denna utbildning skall innefatta 

 

i) släckning av en brand som är karakteristisk för en inre flygplansbrand med 

undantag för att, i fråga om halonbrandsläckare, en alternativ släckningsutrustning 

får användas, och  

 

ii) att varje kabinbesättningsmedlem tar på och använder andningsskydd i en sluten, 

simulerat rökfylld miljö. 

 

4. Användning av pyroteknisk utrustning (verklig eller representativ anordning). 

 

5. Demonstration av användningen av räddningsflottar eller, där sådana finns, 

nödrutschbanor med flytförmåga. 

 

6. Om minimiflygbesättningen inte uppgår till fler än två personer, skall en operatör se till 

att varje kabinbesättningsmedlem är utbildad i det förfarande som gäller när en 

flygbesättningsmedlem blir arbetsoförmögen, och kan hantera pilotsätets funktioner och 

axelremmar. Den utbildning i användning av flygbesättningsmedlemmarnas 

syrgasutrustning och användning av flygbesättningsmedlemmarnas checklistor som 

eventuellt erfordras enligt operatörens förfaranden skall ske genom praktisk 

demonstration. 

 

d) Operatören skall säkerställa att samtliga tillämpliga bestämmelser i bilaga III till OPS 1 ingår 

i kabinbesättningsmedlemmarnas utbildning. 
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Tillägg 1 till OPS 1.1020 

Repetitionsutbildning 

 

En operatör skall säkerställa att repetitionsutbildningen ges av lämpligt kvalificerade personer och 

innefattar minst följande för varje kabinbesättningsmedlem: 

 

1. Förfaranden för nödsituationer, inklusive pilotinkapacitet. 

 

2. Utrymningsförfaranden inklusive metoder för hantering av folksamlingar. 

 

3. Handhavande och öppning av samtliga normala utgångar och nödutgångar för utrymning av 

passagerare i ett flygplan eller i en representativ träningsanordning. 

 

4. Demonstration av handhavandet av samtliga andra utgångar inklusive cockpitfönster. 

 

5. Placering och handhavande av nödutrustning inklusive syrgassystem samt påtagning av 

flytvästar, portabel syrgasutrustning och andningsskydd. 
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Tillägg 2 till OPS 1.1005/1.1010/1.1015 

Utbildning 

 

1. Kursplanerna för CRM-utbildningen, samt CRM-metoder och CRM-terminologi, skall ingå i 

driftshandboken. 

 

2. I tabell 1 anges vilka CRM-moment som skall ingå i varje typ av utbildning. 

 

Tabell 1 CRM-utbildning 

 

Utbildningsmoment Grund-
läggande 

CRM-kurs 

Operatörens 
CRM-

utbildning 

För flyg-
planstypen 

specifik CRM

Årlig 
återkommande 

CRM-utbildning 

Kabins-
chefskurs

a) b) c) d) e) f) 
Allmänna principer 
Mänskliga faktorer vid 
luftfart 
Allmän utbildning i 
principer och mål för 
CRM 

Ingående Krävs inte 
Krävs inte 

 
Krävs inte 

Översikt  

Människors förmåga 
och begränsningar      

Ur den enskilda kabinbesättningsmedlemmens perspektiv 
Medvetenhet om 
personlighetens 
betydelse, fel p.g.a. den 
mänskliga faktorn, 
mänsklig tillförlitlighet, 
attityder och beteenden, 
självbedömning 

     

Stress och hantering av 
stress      

Trötthet och vaksamhet Ingående 
Krävs inte Krävs inte Översikt (Treårscykel) Krävs inte
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Självsäkerhet 
Situationsmedvetenhet, 
inhämtande och 
bearbetning av 
information 

     

Ur hela flygplansbesättningens perspektiv 
Förebyggande och 
upptäckande av fel      

Delad 
situationsmedvetenhet, 
inhämtande och 
bearbetning av 
information 

   Översikt  

Hantering av 
arbetsbelastningen    (Treårscykel)  

Effektiv 
kommunikation och 
samordning mellan alla 
besättnings-
medlemmar, inklusive 
flygbesättning och 
oerfarna 
kabinbesättnings-
medlemmar, kulturella 
skillnader 

Krävs inte Ingående Relevant för 
typen/typerna  

Förstärk-
ning 

(relevant 
för 

kabinchef
ens 

uppgifter)
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Ledarskap, samarbete, 
synergieffekter, 
beslutsfattande, 
delegering 

     

Utbildningsmoment Grund-
läggande 

CRM-kurs 

Opera-
törens 
CRM-

utbildning 

För flygplans-
typen specifik 

CRM 

Årlig åter-
kommande 

CRM-utbildning 

Kabins-
chefskurs

a) b) c) d) e) f) 
Individuellt ansvar och 
gruppens ansvar, 
beslutsfattande och 
handling 

     

Identifiering och 
hantering av de 
mänskliga faktorerna 
när det gäller 
passagerare: hantering 
av folksamlingar, 
passagerarstress, 
konflikthantering, 
medicinska faktorer 
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Särskilda 
omständigheter p.g.a. 
flygplanstyp 
(bred/smal flygkropp, 
ett/flera däck), flyg- och 
kabinbesättningens 
sammansättning, antal 
passagerare 

 

Krävs inte Ingående 

  

Ur operatörens och organisationens perspektiv 
Företagets 
säkerhetskultur, 
operativa 
standardprocedurer, 
organisatoriska faktorer, 
verksamhetsberoende 
faktorer  

     

Effektiv 
kommunikation och 
samordning med annan 
operativ personal och 
marktjänsten 

Krävs inte Ingående Relevant för 
typen/typerna

Översikt 
(Treårscykel) 

 

Deltagande i 
rapporteringen av 
tillbud och haverier i 
kabinen 

     

Fallstudier (se anm.)  Krävs  Krävs  
 

Anm.: Kolumn d: Om relevanta fallstudier som är specifika för flygplanstypen inte finns att tillgå, 

skall man överväga att använda sig av studier som är hänförbara till verksamhetens storlek 

och omfattning. 
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KAPITEL P 

Handböcker, loggböcker och journaler 

 

OPS 1.1040 

Allmänna regler för drifthandböcker 

 

a) En operatör skall se till att drifthandboken innehåller alla instruktioner och all information 

som krävs för att den operativa personalen skall kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

 

b) En operatör skall se till att drifthandbokens innehåll, inklusive alla ändringar och revisioner, 

inte strider mot villkoren i drifttillståndet (AOC) eller några andra tillämpliga bestämmelser 

och att det är godtagbart för, eller i tillämpliga fall, godkänt av myndigheten. 

 

c) Om inte annat är godkänt av myndigheten, eller föreskrivet genom nationell lagstiftning, skall 

operatören upprätta drifthandboken på engelska. Dessutom får operatören översätta och 

använda handboken, eller delar av den, på ett annat språk. 

 

d) Om operatören skulle behöva framställa nya drifthandböcker eller betydande delar/volymer 

av dessa, skall företaget uppfylla punkt c ovan. 

 

e) En operatör får ge ut en drifthandbok i separata volymer. 
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f) En operatör skall se till att all operativ personal har ett exemplar lätt tillgängligt av de delar av 

drifthandboken, som är relevanta för deras arbetsuppgifter. Dessutom skall operatören förse 

besättningsmedlemmar med ett personligt exemplar av, eller avsnitt ur, del A och B av 

drifthandboken som är relevanta för personligt studium. 

 

g) En operatör skall se till att drifthandboken ändras eller revideras så att instruktionerna och 

informationen i den hålls aktuella. Operatören skall se till att all operativ personal görs 

medveten om sådana ändringar som är relevanta för deras arbetsuppgifter. 

 

h) Varje innehavare av en drifthandbok, eller tillämpliga delar av den, skall hålla den aktuell 

med avseende på de ändringar eller revisioner som tillhandahålls av operatören. 

 

i) En operatör skall förse myndigheten med de ändringar och revisioner som avses att göras före 

datumet för ikraftträdande. När ändringen rör någon del av drifthandboken som skall 

godkännas enligt OPS, skall detta godkännande erhållas innan ändringen träder i kraft. När 

omedelbara ändringar eller revisioner krävs av säkerhetsskäl får de ges ut och tillämpas 

omedelbart under förutsättning att ansökan har gjorts om varje godkännande som erfordras. 

 

j) En operatör skall införa alla ändringar och revisioner som krävs av myndigheten. 

 

k) En operatör skall se till att information som tas från godkända dokument och varje ändring av 

sådan godkänd dokumentation återges korrekt i drifthandboken och att drifthandboken inte 

innehåller information som står i strid med någon godkänd dokumentation. Detta krav 

förhindrar dock inte operatören från att använda mer restriktiva uppgifter och förfaranden. 
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l) En operatör skall se till att drifthandbokens innehåll ges en utformning som medger att det 

kan användas utan svårighet. Drifthandboken skall utformas med hänsyn till mänskliga 

faktorer. 

 

m) En operatör kan få tillstånd av myndigheten att ge drifthandboken eller delar därav en annan 

utformning än på tryckt papper. I sådana fall skall godtagbar tillgänglighet, användbarhet och 

tillförlitlighet säkerställas. 

 

n) Användning av en förkortad utformning av drifthandboken undantar inte operatören från 

bestämmelserna i OPS 1.130. 

 

OPS 1.1045 

Drifthandbok – struktur och innehåll 

(Se tillägg 1 till OPS 1.1045) 

 

a) En operatör skall se till att drifthandbokens huvudsakliga struktur är följande: 

 

− Del A: Allmänt/grundläggande 

 

Denna del skall omfatta alla icke-typrelaterade operativa riktlinjer, instruktioner och 

förfaranden som behövs för en säker verksamhet. 
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− Del B: Operativa flygplansfrågor 

 

Denna del skall omfatta alla typrelaterade instruktioner och förfaranden som behövs för en 

säker verksamhet. Den skall beakta varje olikhet mellan typer, varianter eller individuella 

flygplan som brukas av operatören. 

 

− Del C: Instruktioner och information för sträcka och flygplats 

 

Denna del skall omfatta alla instruktioner och all information som krävs för 

verksamhetsområdet. 

 

− Del D: Utbildning 

 

Denna del skall omfatta alla utbildningsinstruktioner för personal som krävs för en säker 

verksamhet. 

 

b) En operatör skall se till att drifthandbokens innehåll är i enlighet med tillägg 1 till OPS 1.1045 

och relevant med avseende på verksamhetsområdet och verksamhetens art. 

 

c) En operatör skall se till att drifthandbokens detaljstruktur är godtagbar för myndigheten. 

 

OPS 1.1050 

Flyghandbok 

 

En operatör skall ha en aktuell godkänd flyghandbok eller ett motsvarande dokument för varje 

flygplan som brukas. 
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OPS 1.1055 

Resedagbok 

 

a) En operatör skall bevara följande uppgifter för varje flygning i form av en resedagbok: 

 

1. Flygplanets registreringsbeteckning. 

 

2. Datum. 

 

3. Namn på besättningsmedlem(mar). 

 

4. Arbetsuppgift för besättningsmedlem(mar). 

 

5. Avgångsplats. 

 

6. Ankomstplats. 

 

7. Avgångstid (tid från lastningsplats). 

 

8. Ankomsttid (tid till avlastningsplats). 

 

9. Antal flygtimmar. 

 

10. Flygningens art. 
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11. Tillbud, eventuella iakttagelser. 

 

12. Befälhavarens namnteckning (eller motsvarande). 

 

b) En operatör kan få tillstånd av myndigheten att inte föra resedagbok för flygplan, eller del 

därav, om de relevanta uppgifterna finns tillgängliga i annan dokumentation. 

 

c) En operatör skall se till att alla noteringar görs löpande och att de inte kan raderas. 

 

OPS 1.1060 

Driftfärdplan 

 

a) En operatör skall se till att den driftfärdplan som används och de noteringar som görs i den 

under flygning innehåller följande punkter: 

 

1. Flygplanets registreringsbeteckning. 

 

2. Flygplanets typ och variant. 

 

3. Datum för flygningen. 

 

4. Flygningens identifieringsbeteckning. 

 

5. Flygbesättningsmedlemmarnas namn. 
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6. Flygbesättningsmedlemmarnas arbetsuppgifter. 

 

7. Avgångsplats. 

 

8. Avgångstid (verklig tid från lastningsplats, starttid).  

 

9. Ankomstplats (planerad och verklig). 

 

10. Ankomsttid (verklig landningstid och tid till avlastningsplats). 

 

11. Verksamhet (ETOPS, VFR, överföringsflygning etc.). 

 

12. Sträcka och delsträckor med rapportpunkter/brytpunkter, distanser, tid och färdlinjer. 

 

13. Planerad marschfart och flygtider mellan rapportpunkter/brytpunkter. Beräknad och 

verklig passertid. 

 

14. Säkra flyghöjder och lägsta nivåer. 

 

15. Planerade flyghöjder och flygnivåer. 

 

16. Bränsleberäkningar (noteringar om bränslekontroller under flygning). 

 

17. Bränsle ombord vid start av motorerna. 
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18. Alternativ för destinationsflygplats och, i tillämpliga fall, för start och sträcka, inklusive 

information som krävs i punkt 12, 13, 14 och 15 ovan. 

 

19. Första ATS-färdtillstånd och efterföljande ändrade färdtillstånd. 

 

20. Beräkningar vid omplanering under flygning. 

 

21. Relevant meteorologisk information. 

 

b) Punkter som är lätt tillgängliga i annan dokumentation eller från annan godtagbar källa,  

eller som inte är tillämpliga med hänsyn till verksamhetens art, får utelämnas i 

driftfärdplanen. 

 

c) En operatör skall se till att driftfärdplanen och dess användning är beskrivna i drifthandboken. 

 

d) En operatör skall se till att noteringar i driftfärdplanen görs löpande och att de inte kan 

raderas. 

 

OPS 1.1065 

Förvaringstider för dokument 

 

En operatör skall se till att alla noteringar och all relevant operativ och teknisk information från 

varje individuell flygning förvaras under de tidsperioder som föreskrivs i tillägg 1 till OPS 1.1065. 
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OPS 1.1070 

Operatörens handbok för arbetet för fortsatt luftvärdighet 

 

En operatör skall tillhandhålla en aktuell godkänd handbok för arbetet för fortsatt luftvärdighet i 

enlighet med del M, M.A.704. 

 

OPS 1.1071 

Teknisk journal för flygplan 

 

En operatör skall ha en teknisk journal för flygplan enligt bestämmelserna i OPS 1.915. 

 

Tillägg 1 till OPS 1.1045 

Drifthandbokens innehåll 

 

En operatör skall se till att drifthandboken innehåller följande: 

 

A. ALLMÄNT/GRUNDLÄGGANDE 

 

0. ADMINISTRATION OCH KONTROLL AV DRIFTHANDBOKEN 

 

0.1 Inledning 

 

a) En uppgift om att handboken uppfyller alla tillämpliga bestämmelser och villkoren i 

tillämpligt drifttillstånd. 
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b) En uppgift om att handboken innehåller operativa instruktioner som skall iakttas av 

berörd personal. 

 

c) En förteckning över och en kortfattad beskrivning av de olika delarna, deras innehåll, 

tillämpning och användning. 

 

d) Förklaringar och definitioner av begrepp och ord som behövs för att använda 

handboken. 

 

0.2 Ändrings- och revisionssystem 

 

a) Uppgifter om person(er) som ansvarar för att skicka ut och införa ändringar och 

revisioner. 

 

b) En förteckning över ändringar och revisioner med datum för insättning och 

ikraftträdande. 

 

c) En uppgift om att handskrivna ändringar och revisioner inte är tillåtna utom i 

situationer som kräver omedelbar ändring eller revision av säkerhetsskäl. 

 

d) En beskrivning av systemet för notering av sidor och datum för deras ikraftträdande. 

 

e) En förteckning över gällande sidor. 

 

f) Notering av ändringar (på textsidor och, så långt möjligt, på kartor och diagram). 

 

g) Tillfälliga revisioner. 

 

En beskrivning av distributionssystemet för handböckerna, ändringarna och revisionerna. 
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1. ORGANISATION OCH ANSVAR 

 

1.1 Organisationsstruktur. En beskrivning av organisationsstrukturen inklusive den allmänna 

organisationsplanen för företaget och organisationsplanen för den operativa avdelningen. 

Organisationsplanen skall visa sambandet mellan den operativa avdelningen och andra 

avdelningar i företaget. I synnerhet skall hierarkin inom och rapporteringsvägar för alla 

sektioner, avdelningar etc., som hänför sig till flygverksamhetens säkerhet, visas. 

 

1.2 Utsedda befattningshavare. Namn på varje utsedd befattningshavare som är ansvarig för 

flygverksamheten, underhållssystemet, besättningens utbildning och marktjänster i enlighet 

med bestämmelserna i OPS 1.175 i. En beskrivning av deras funktion och ansvar skall 

ingå. 

 

1.3 Den operativa ledningspersonalens ansvar och arbetsuppgifter. En beskrivning av 

arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter för den operativa ledningspersonalen som har 

betydelse för flygverksamhetens säkerhet och ansvaret för att de tillämpliga 

bestämmelserna är uppfyllda. 

 

1.4 Befälhavarens befogenheter, arbetsuppgifter och ansvar. En förklaring som preciserar 

befälhavarens befogenheter, arbetsuppgifter och ansvar. 

 

1.5 Arbetsuppgifter och ansvar för andra besättningsmedlemmar än befälhavaren. 
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2. OPERATIV STYRNING OCH ÖVERVAKNING 

 

2.1 Operatörens övervakning av verksamheten. 

 

En beskrivning av systemet för operatörens övervakning av verksamheten 

(se OPS 1.175 g). Denna skall visa hur flygverksamhetens säkerhet och personalens 

kvalifikationer övervakas. Särskilt skall förfaranden som berör följande punkter beskrivas: 

 

a) Giltighet för certifikat och kvalifikationer. 

 

b) Den operativa personalens kompetens. 

 

c) Kontroll, analys och förvaring av uppgifter, dokumentation från flygning, ytterligare 

information och uppgifter. 

 

2.2 System för att utfärda ytterligare operativa instruktioner och information. En beskrivning 

av varje system för att utfärda information som kan vara av operativ art men som utgör 

komplettering till den som ingår i drifthandboken. Tillämpningen av denna information 

och ansvaret för att den utfärdas skall ingå. 

 

2.3 Haveriförebyggande åtgärder och flygsäkerhetsprogram En beskrivning av de viktigaste 

leden i flygsäkerhetsprogrammet. 

 

2.4 Operativ styrning. En beskrivning av förfaranden och ansvar som är nödvändiga för att 

utöva operativ styrning med avseende på flygsäkerhet. 
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2.5 Myndighetens befogenheter. En beskrivning av myndighetens befogenheter och 

anvisningar för hur personalen kan underlätta myndighetspersonalens inspektioner. 

 

3. KVALITETSSYSTEM 

 

En beskrivning av det kvalitetssystem som införts och som minst innehåller 

 

a) kvalitetspolicy, 

 

b) en beskrivning av kvalitetssystemets organisation, och 

 

c) fördelningen av arbetsuppgifter och ansvar. 

 

4. BESÄTTNINGSSAMMANSÄTTNING 

 

4.1 Besättningssammansättning. En redogörelse för den metodik som tillämpas för att 

fastställa besättningssammansättningen med beaktande av följande: 

 

a) Den flygplanstyp som används. 

 

b) Verksamhetsområdet och arten av verksamhet som utövas. 

 

c) Flygningens skede. 

 

d) Kraven för minimibesättning och planerad tjänstgöringsperiod. 
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