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Formannen har ordet 

Etter fire uker med sol og sommer og fri, er det faktisk et lite ork å sette seg ned for 
å meddele noen bevingede ord. Redaktdren har purret kraftig og bedt om at jeg 
skal mene noe om tariffoppgjøret. 

Årets oppgjør var i ferd med å gå til konflikt da tiden for mekling var ute. Bare de 
som var til stede kan egentlig forstå det presset som legges på forhandlings- 
utvalget i de siste avgjørende timene. Det er ikke enkelt å få til et resultat som er 
best mulig uten å balansere på kanten til konflikt med de følger det kunne gi. 

Som mange kanskje har oppfattet var problemene rundt det såkalte omfanget, det 
som skapte de største vanskene. Motparten var ikke fra forhandlingenes start og 
frem til sent på siste meklingsdag villig til å gå inn på problemområdet, men 
avviste det som ikke samtaleområde. Ved meklingsmannens hjelp fikk vi til slutt 
legge frem og begrunne våre endringsforslag og det resulterte i, på overtid, en 
avtale som vi og arbeidsgiversiden kunne enes om. Vi hadde mange "gode" forslag 
som vi ikke fikk gjennomslag for, og de er lagt i "holding position 'l. Forhandlings - 
utvalget anbefalte resultatet av meklingen og et enstemmig Sentralstyre godkjente 
forhandlingsresultatet, samt at det ble vedtatt å ikke sende avgjØrelsen ut til 
avstemming blant medlemmene. 

Når jeg tenker på avstemming, så er det en avstemming utpå hØsten som vi får 
delta i, hvor NFO som partipolitisk nØytral organisasjon ikke mener noe. En skal 
vere ytterst varsom med å mene noe i den saken uten å kunne bli oppfattet som 
pådriver i en eller annen retning. Det vcnire seg ja eller nei. Jeg f~ ler  det litt 
"kjedelig" å skulle være meningslammet i en sak som vil påvirke vår fremtid som 
enkeltmenneske, som fag;foreningsmedlem, i en sak hvor NHO (arbeidsgiversiden) 
klart går ut til fordel for JA-siden. Jeg er ikke sikker på om vår selvpålagte 
n~ytralitet alltid er av det gode, En frisk debatt innad i organisasjonen kunne 
sikkert engasjert flere enn de gjengangerne som deltar i alt som rører seg. M har 
både JA-medlemmer og NEI-medlemmer. Det har vi nok etter valget også. 



Lederen 
NFO har ovenfor Samferdselsmiiiisteren 
uttrykt bekymring for manglende mulig- .IL; 2 ~ - ~ ~ ~ ~  O "  

heter til å k u ~ e  stanse fly på utenlands 
register som åpenbart ikke er luftdyktige. 
Dette er et økende problem som vi ser i 
kjølvannet av deregulering og oppblomst- 
ring av nye selskaper fra tidligere østblokk 
land. Nytt er det at vi nå finner slike 
tilfeller også på skandinavisk registrerte 
fly- Fly flyr med "no go snag", fordi man 
ikke har andre fly å sette inn. "Skal bare 
fly til nattstopp", heter det seg. Fly flyr * I  

lagt over sjekkintervaller og overskrider 
s > *  

antall cycles osv. Utviklingen har raskt ',fdq 

gått i negativ retning også i Norge. Av og 
til føler vi flyteknikere oss svært ensomme 
i bestrebelsene på å opprettholde en god 
teknisk standard. Vi møter ofte liten for- 
ståelse internt i egne firmaer. Vi blir bedt 
om å kvittere ut inspeksjoner som vi ikke 
har gjort osv. Sikkerhet, punktlighet og 
service blir ikke alltid fulgt i denne rekke- 
følgen. Hva skal vi si når vi ser en leder 
går inn i datasystemet og sletter feilan- 
merkninger på flyet for å unngå teknisk 
forsinkelse. Vi kan ha all verdens regler og 
håndbøker. Det hjelper ikke når det bevisst 
fuskes oppover i hierarkiet. Blant de 
flyvende har det lenge vært fokusert på 
"human factor" - For oss i teknisk er dette 
et ukjent begrep. Tiden er mer enn moden 
for en kampanje hvor man fokuserer på 
holdninger og ikke bare på punktlighet. At 
ikke alt er som det skal være innenfor det 
tekniske området i Norge må også ha 
kommet myndighetene for øre. I aile fall 
har ~uftfarkverket bedt NFO om å lage et 
forslag til anonym rapportering; et system 
hvor man kan rapportere til myndighetene 
om overtramp i eget firma, uten å miste 
jobben sin eller risikere å bli frosset ut av 
firmaet. Vårt Tekniske Utvalg (TU) har 
jobbet med dette, og et draft vil bli forelagt 
ved vårt neste kontaktmøte med LV. 

I dette bildet ønsker flyselskapene større 
frihet under ansvar; det vil si mindre 
kontroll av myndighetene basert på at 
egenkontrollen i flyselskapene er så bra. 
Dctte denspeiles også på skole- og opp- 
Iæringssiden. Flyselskapene ønsker å 
utdanne og utstede egne flytekniker- 
sertifikaterter "company lisence" I dag er 
det myndighetene som kontrollerer og 
utsteder slike. En myndighetskontroll 
garanterer en felles standard for alle. Jeg er 
ikke i tvil om at hvis dette blir overlatt til 
flyselskapene, vil kompetansenivået pend- 
le som en jojo, avhengig av økonomi og 
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Det har vært mer enn hektisk på Fornebu i sommer! Foto: Siri RGrØnskar 

hvor prekært behovet er i det enkelte 
selskap. 

Både SAS og Braathens SAFE la nylig 
frem sine halvårsresultater. Disse fanger 
opp litt av utviklingen etter at man libera- 
liserte norsk innenrikstrafikk l-  april i år. 
Braathens SAFEs resultat er nok det som 
gjenspeiler virkeligheten best. Trafikk- 
vekst, men med en svak svekkelse i 
lønnsomheten. SAS' resultat viser en sterk 
økonomisk bedring på hele 1,2 milliarder 
kroner. Regnskapene i SAS-gruppen har 
selv garvede økonomer gitt opp å forstå. 
Det ene året utgiftsfører man så mye som 
mulig for å få størst mulig underskudd. 
Det neste året inntekisfører man noe av det 
man tidligere har utgiftsført for å få et 
overskudd, Driften av flyselskapet er vel 
det som kan gi oss en viss indikasjon på 
utviklingen. Driften av flvselskapet har 

gått med overskudd hele tiden og viser 
god fremgang på halvårsresultatet. Måtte 
det vare. 

I dette nummeret av INFO bringer vi en 
artikkel fra Xiamen i Kina. Braathens 
SAFE leier ut 5 stk. B737-500 til Xiamen 
Airways. For Braathens SAFE ex det en 
selvfølge å følge opp og kontrollere det 
tekniske vedlikeholdet Xiamen utfører på 
disse flyene. SAS leier ut fly til en verdi av 
nærmere NOK 6 milliarder. Ingen fører 
tilsyn med disse flyene. Reno Air, som 
leier 5 stk. MD80 fra SAS, var nær ved å 
gå over ende økonomisk i vinter. Noe sier 
meg at det ville være klokt av SAS å følge 
opp vedlikeholdet på disse flyene - på 
samme måte som Braathens SAFE gjør 
med sine fly hos Xiamen. 

Knut Grønskar 

INFO 3/94 5 



Billedreportasje fra flystevnet på Gardermoen 

Norseman, gammel sliter i Lufrformaret Pa fruille Suisse viser sine kunster 

Pabuille Suisse i tett formasjon Hercules slipper anti missile fkrres under avgang 

Det var k@ for å komme inn i cockpitpå Mc Doimell Douglas Det var 65.000 besØkende på fystevnet 

C-1 7 Globemaster 
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Frecce Tricolori imponerer alltid med sitt show! Russerne imponerte med sitt acro-team. Fotos: Siri R. GrØnskar 

"Top of the loop" med Red Arrows Red Arrows i aksjon 

Tunga rett! Her er det ikke mye å gå på! Milimeterpresisjon preget oppvisningen 
Fotos: Luf@orsvarets Opplysningstjenes fe 



Våre sosiale velferdsordninger - hvor trygge er de? 
Ved årsskiftet 1994195 fremlegger 
Regjeringen en stortingsmelding om våre 
sosiale velferdsordninger. Som en del av 
underlaget for meldingen har Regjeringen 
fått utredet forskjellige spørsmål relatert til 
pensjonsordninger og alder. I tillegg til 
dette har Sosialdepartementet laget et 
debatthefte om fornyelse av velferdsstaten. 

Bakgrunnen for dette er frykten for at 
dagens folketrygdsordning ikke kan 
opprettholdes uten visse endringer. Om 
Folketrygden ikke rister i sine grunnvoller 
i dag, gjør Lundutvalget med sin utredning 
"Fra arbeid til pensjon" et godt forsøk på å 
få det til. Utvalget konkluderer med at den 
generelle pensjonsalderen i Norge er for 
lav (ca. 61 år etter utvalgets beregnings- 
måte). Ønskemålet er en heving med 3 år 
innen år 2015. For å få dette til, foreslår 
utvalget forskjellige virkemidler som kan 
stimulere arbeidstakere som fortsetter i 
arbeidet utover 67 år, samtidig som 
arbeidstakere som "velger" å pensjoneres 

for denne tid blir økonomisk straffet. 

Omprøving av pensjonsalder for grupper 
med lavere pensjonsalder enn 67 år, og en 
mer restriktiv lovgivning relatert til gave- 
pensjoner, er noen av tiltakene. 

Utvalgets flertall foreslår også å begrense 
ytelsene i AFP-ordningen ved å endre 
kravet til sluttvederlag. I tillegg settes 
søkelyset på reglene for fremtidig poeng- 
og rettighetsopptjening gjennom AFP- 
avtalen. Dette kan føre til at AFP- 
pensjonisten ikke får godskrevet opptjen- 
ingstid i Folketrygden fra 64 til 67 år. Her 
kreves det som kjent 40 år for å få full 
opptjening. Økonomisk kan dette også 
bety mange prosent reduksjon av alders- 
pensjon fra AFP-ordningen og med 
tilsvarende fra folketrygden når en på et 
senere tidspunkt skal motta normal alders- 
pensjon. Ettersom AFP-ordningen er av- 
taleregulert og formålet med ordningen er 
å gi arbeidstakerne en verdig mulighet til å 

pensjoneres før fylte 67 år - uten å benytte 
sosial- og helsevesenet - virker forslaget 
mildest talt konfliktfylt. Ordningen bør i 
stedet for videreutvikles med sikte på å 
forbedre denne for arbeidstakere som har 
tjenestepensjonsordning, og at ordningen 
samtidig gis mulighet til å fange opp for 
nye grupper arbeidstakere. En videre- 
utvikling vil også kunne rydde opp i for- 
hold mellom dagpenger og gavepensjon, 
uførhetspensjon kombinert med gave- 
pensjon og den store runddansen som 
foregår i sykelønns-, attførings- og 
uførepensjonssystemet. 

Skulle de forskjellige tiltakene for å øke 
den generelle pensjonsalderen ikke fØre 
frem, er utvalget ikke fremmed for å 
foreslå heving av pensjonsalderen fra 67 
til 68 eller 69 år. Her ligger det, som en 
forstår, store interessekonflikter som kan 
føre til turbulens innenfor arbeidslivet. 

Det andre utvalget under ledelse av 
Aanund Hylland, hadde som oppgave å 
utrede private pensjonsordninger basert på 
at Folketrygden skal videreføres og at det 
ikke blir noen samordning mellom private 
og offentlige pensjonsordninger. 

Utvalget har avsluttet sitt arbeid med 
forslag til helt nye betingelser for tjeneste- 
pensjonsordninger Får utvalget gjennom- 
slag for forslagene, vil dette få stor 
betydning for arbeidstakerne innenfor det 
private næringslivet. For eksem~ei foreslår 
itvalget lovbestemt Lineær innbetalings- 
modeil som sikrer at verdien av pensjons- 
midlene samsvarer med den tid en har 
opptjent i ordningen. Videre foreslåes det 
at pensjonsalderen i tjenestepensjons- 
ordningen skal kunne g j~res  mer ileksibcl, 
fra f.eks. 65 til 70 år. I dag får ikke 
arbeidstakere lov til å fortsette i arbeid 
etter fylte 67 år dersom bedriften har 
tjeneste~ensjonsordning. 

Mcd regelendringene som ble vedtatt i 
1989, samt utvalgets forslag som gir okt 
rom for bedriftsmessige vurderinger og 
beslutninger vedrørende pensjonsmidlene, 
er det viktig at arbeidstakerorganisa- 
sjonene krever større innsyn og med- 
bestemmelse i utformingen av pensjons- 
avtalene og hvordan pensjonsmidlene 
disponeres. 

I 

Våre pensjonsordninger er av avgj~rende betydning for vår livskvalitet som pensjonister ~ j ~ l l  paulsen 
Foto: Siri R. Gr~nskar 



Beste avgangselever ved flyfaglinjene hedres 
Flyselskapenes Landsforening (FL), har 
som arbeidsgiver og bransjeorganisasjon 
blåst liv i sin hedersbevisning til beste 
avgangselev ved de forskjellige skolene 
som har flygfaglinjer. Som interesse- 
organisasjon for flyselskapene påpeker FL 
at det er av avgjørende beiydning at det 
gode rennomi?. og faglig høye nivået som 
hersker innen flyfaggruppene i dag 
videreføres. Ikke minst viktig er dette i den 
rivende utviklingen som har funnet sted 
innenfor luftfartsnæringen, både på regel- 
verksiden og på den flytekniske siden. 

INFO var tilstede da prisen skulle deles ut 
ved flyfaglinjen på Sogn Videregående. 
Her hadde lærere og elever i fellesskap 
funnet frem til beste elev. Det ble lagt vekt 
på helhetsbildet og ikke bare på karakterer. 

Spenningen var til å ta og føle på da Terje 
Lubeck fra Flyselskapenes Landsforening 
kunne lese opp at FL'S tinnfat for flylinjen 
ved Sogn Videregående i år gikk til Trond 
Lindstrøm. Ved Sola Videregående gikk 
prisen til Frode Lian. Ved Bardufoss 
Videregående til Geir Ove Eriksen. Ved 
Skedsmo Videregående til Steinar Huseby 
og til slutt ved Bodø Vidregående til Bjørn 
Petter Ankjell. 

Det er positivt at FL hedrer flyfaglinjene 
på denne måten. Prisen vil sikkert virke 
motiverende på elevene i studieperioden, 
og være med på å trekke resultatene 
oppover. La oss håpe at dette også kan 
være med på å åpne for en bedre kontakt 
mellom skolene og arbeidsgiversiden i 
fly selskapene. 

Over kaffe og kaker dreide praten seg 
selvfølgelig om mulighetene for elevene til 
å få seg Iærlingekontrakt. Noen var innkalt 
til intervju hos SAS. Luftforsvaret hadde 
vært i kontakt med linjen og oppfordret 
elevene til å søke der. Det er 22 avgangs- 
elever ved Sogn Videregående i år, og det 
er rekord. Søkningen til linjen er høy, på 
det meste har det vært 420 søkere til 24 
kursplasser. I år kan skolesjefens kontor 
opplyse at det er "barevasøkere. 

Til slutt må INFO'S utsendte beklage at 
bildene som ble tatt ved prisoverrekkelsen 
var blitt ødelagte i fremkallingen. 

Knut Grønskar d 

POLYTEC 
LEVERER - 
* 400Hz GPU fra AXA POWER 
* 28VDC GPU I f  #I 

* 400Hz kontakter fra LPA 
* 400Hz 7-leder kabel 
* 400Hz last bank fra Cannon 
* Banebelysning fra Simon Aviation 
* Docking system - " - v. 

* Routing system - E I  
" - 

* Prosjektering 
* Installasjon 
* Service 

POLYTEC AS e: L L > - _ O d A  

Postboks 388, 1401 SKI 
Tlf. 6487 7044, fax. 6487 7046 

.- 

INFO 3/94 9 



PAINT REMOVING IS AN IMPORTANT FACTOR IN THE AIRCRAFT INDUSTRI. 
EUROPEAN IS THE ONLY COMPANY IN NORWAY THAT OFFERS YOU ATOTAL PACKAGE 

IN AIRCRAFT REFINISHING. TECHNICALLY TRAINED PERSONEL WITH MANY YEARS OF EXPERIENCE 
IN AI RCRAFT REFINISH ING, MEETING I S 0  9002 QUALITY AND SAFETY STANDARDS. t i -  . . 

EUROPEAN OFFERS YOU l 

STRIPPING CORROSION TREATMENT TECHHNICAL WASH SEALING p PAINTING p POLISH ING ' ' ' 
EXTERIOR/INTERIOR WASHING p CONSULTING p ENGINEERING MANAGEMENT 

i AND ASSISTENCE FOR YOUR O W N  PERSONEL O N  LOCATION. I 
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AEI Executive Board (EB) møte i London 2. og 3. juli 

AEZEUuecutive Board jobber med nye Constilutwns. Foto: Torsteiit VikØren 

Møtet i London hadde en lang og tung 
agenda, og det er med glede jeg kan 
meddele våre lesere at AEI har tatt seg selv 
i nakken og ser ut til å løfte seg fra å være 
en "selskapsklubb" til å bli en profesjonell 
organisasjon. Den første dagen gikk i sin 
helhet med til møte med advokatfirmaet 
Russel & Walker. Bakgrunnen for dette 
var å forme et helt nytt sett med 
Constitutions and Regulations for AEI. 
Lovverket skulle strukiureres og tilpasses 
den fremtidige organisasjonen innen AEI. 
Vi har lagt ned en god del forhåndsarbeid 
med dette i EB, og advokaten skulle 
nærmest finpusse og sørge for at lovverket 
var juridisk holdbart innad i organisa- 
sjonen. Det er hovedsakelig bygget på 
engelsk lovgivning, men ettersom AEI 
ikke er registeret i noe spesielt land, vil 
eventuelle eksterne "saker" selvsagt følge 
det angjeldende lands lover- Dette er 
bygget over samme lest som eks. IEALPA, 
ITF og EIET, (sistnevnte er en inter- 
national arbeidstakerorganisasjon med 11 
millioner medlemmer.) Vi har som sagt 
lagt ned en mengde arbeid her, og 
resultatet er blitt meget bra. Nå gjenstår det 
"bare" å få lovverket godkjent på Annua1 
Congress i oktober. 

Når det gjelder årets Annua1 Congress, 
skulle den ha vært holdt i Bombay. Men i 
april i år mottok EB en melding fra 
presidenten i Air India Aircraft Engineer 
Assocation vedrørende eierskifte av Air 
India. (Fra statlig til privat eie.) Ettersom 
foreningen ventet seg store faglige 
problemer med de nye eierne, kunne de 
ikke påta seg å arrangere kongressen i år. 

På grunn av dette påtok ASITTKA fra 
Kypros seg å være stand in for 1994. 
Annua1 Corigress vil derfor bli holdt i 
Lamaca på Kypros i tidsrommet 12. - 16. 
oktober. 

Jeg har tidligere nevnt vanskeligheten med 
å drive AEI på grunn av at hovedkontoret, 
The Old Court House, i London kun 
nærmest består av en postkasse. Gleden 
var derfor stor i EB da vi nå endelig fikk et 
nytt kontor. Mario Lander fra UNIE kunne 
meddele på møtet at organisasjonen kunne 
tilby AEI et regionalt kontorlsekretariat i 
Hoofddorp (AMS). Dette vil kunne bli 
bemannet daglig med kontortid 0830 til 
1700, og med telefon og fax. Det stilles 
også møtelokaler til disposisjon. Dette vil 
selvfølgelig øke effektiviteten til AEI 
betraktelig. Hoofddorp er også sentralt 
viktig luftfartsmessig, da blant annet 
hovedkavarteret til JAA er her. 

Et annet meget tungt punkt på agendaen 
var et forslag vedrørende omorganisering 
av "day to day mnning" av AEI. Målet er å 
finne en sunn fordeling av ansvar/ 
rettigheter mellom Annual Congress og 
Executive Board. Vi vil forsøke å få 
godkjent et system som kan ligne mye på 
NEO'S oppbygning, med et styrelsekre- 
tariat som tar seg av den daglige drift, og 
med komiteer som sørger for å ivareta 
spesialområder. Dette vil i særdeleshet gi 
seg utslag i at Jar Reference Panel blir 
nedlagt og erstattet av en teknisk komite. 
Navnefodag er: AEI Technical Affairs 
Committee. Den vil så bli delt opp i 
spesialområder som; Cornmercial Air- 

crafts, Helicopters, General Aviation, 
Woork-shops, JAR osv ... Jeg ser dette 
som en stor forbedring, og dette er også 
"luftet" i NFO's Teknisk Utvalg med 
positiv respons. Dette er et forslag som 
skal forankres på det neste EB møte den 
27. og 28. august i Hoofddorp, og til slutt 
forhåpentligvis godkjennes på Annua1 
Congress. 

Når det gjelder JAR 65, var det ifølge 
rapporten som ble lagt frem av AEI JJMB 
rep. E.Anadiotis, ingen stor bevegelse 
vedrørende nye sertifikatsystemer. Det 
positive er imidlertid at man er begynt å se 
på muligheten til å inkludere fly under 
5700 kg. AEI har alltid hevdet at 
sikkerheten er like viktig for passasjerer 
ombord i fly under 5700 kg som i "store" 
fly- Et annet viktig punkt er at det etter 
meget sterkt press fra NFO, er godtatt å 
lage et draft vedrørende JAR 147 Training 
Organisations. Dette omhandler regulering 
av utdannelse og eksaminasjon av teknisk 
personell. 

l '  
Til slutt ble det lagt frem det endelige i ,  
resultatet av AEI's informasjonsbrosjyre. 1 
Disse er nå ferdigtrykket og vil bli 
distribuert i aller nærmeste fremtid. Resul- 
tatet er etter min mening meget bra, og jeg 
håper den vil øke kjennskapet og inter- 
essen for AEI, både innad i vår egen 
organisasjon og eksternt til "resten av 
verden". , 

Torstein Vikøren i 
4 '  AEI Assistent Secretary Europe 
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60 Grs forskjell i teknologi. DC-3 ogAirbusA321-100 

AJ-37 Viggen fra F21 i Luleå på b e s ~ k  

Trangt om plassen under 'banseret"på Lujhvaffes maritime overvåkningsfly 

Etter å ha overlevd en kort svipptur fra 
CPH til Berlin med en av Comrnuters F- 
50, var det rett på bussen til Schonefdd 
Flyplass, ca. 40 minutter fra Tempelhof. 
De alltid så organiserte tyskerne overgikk 
seg selv her, med en meget vel gjennom- 
ført flyoppvisning, hvor de fulgte 
programmet til punkt og prikke. De hadde 
et enormt område med statisk display, 
hvor alt fra DC-3 til A-321 var utstilt. 
Som vanlig sto også russerne for en helt 
enorm oppvisning; både når det gjaldt den 
statiske og flygende delen. 

Hvis man i det hele tatt skulle ha noe å 
utsette på arrangementet, så må det var at 
selve flyoppvisningen ble utført langt fra 
publikum. Dette medforte at man ikke fikk 
sett alle manøvrene ordentlig, og skyldes 
vel at tyskerne har dårlige erfaringer med 
flyging i nærheten av publikum fra et 
tidligere stevne. 

Lufthansa sto forøvrig for mye god 
underholdning i en av deres hangarer. Der 
hadde man blant annet jekket opp en 
B737-200 og kjørte landing gear, flaps, 
spoiler og thrust reversers, mens en pilot 
og en tekniker forklarte publikum de 
forskjellige funksjonene og systemene på 
flyet. I en annen del av hangaren hadde 
man stilt opp en basic fixed base simula- 
tor, hvor folk fikk forsøke å lande flyet. 
Litt lenger borte hadde de en cabin 
simulator, hvor man bød på Lufthansas 
eminente service i 30 minutters omganger. 

Selve flyoppvisningen var også veldig bra, - . &  

men jeg savnet storheter som Red ~ r i o w s ,  
Frecce Tricolore, JAS 39 Gripen og Euro- 
fighteren. Jeg fikk forklaring på Jasens 
fravær av INFO'S meget profesjonelle 
vertskap på ILA -94, nemlig SAAB 
Military Aircraft. Det står midt oppi den 
intensive sluttfasen av testprogrammet. 

I tillegg til ovennevnte fikk jeg også en 
lang gjennomgang av Jasens enorme 
fleksibilitet i cockpit mock-upen som de 
hadde stilt opp i deres monter, av 
Marketing Manager Anders Svensson og 
Hans Berglund. Den sistnevnte er dessuten 
Norges-ansvarlig når det gjelder JAS. 

Senere på dagen fikk jeg en "close 
encounter with a giant", nemlig Rolls 
Royce Trent; en motor med dimensjoner 
og tenknologi som definitivt er "state of 
the art". Så etter åtte timers trasking rundt 
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Lufthansa demohstrert~'~737'-%0 med 6@ri,ig av understell, flaps, 
slafs, thrusf -reversem osv. 

Rolls Royce Trent. En imponerende og logisk oppbygd motor som 
yter nær 100.000pund skyvekrafi 

Lujiwaffe "arvetr1 en del Mig-29 da muren falt Saab Military Aircraft satser stortpå markedsf~ringen av 
JAS39 Griven oa lillebror SAAB 340 AEW 

på det enorme området på Schonefeld 
Flyplass, returnerte jeg til hotellet kl. 
18.00. Der fikk jeg bare vendt om i dusjen 
før det bar rett i vei til SAAB'S cocktail 
party på Hote1 Berlin. På denne til- 
stelningen møtte jeg mange interessante 
mennesker; blant annet testflygere på JAS 
og besetningen på JA-37 Viggen fra F21 
Luleå, som var med på den statiske 
displayen. Av disse F21-gutta fikk jeg 
forklart hva en Pajala Sunrise er. ...,. 
nemlig hjemmebrent og appelsinjuice 
garnert med en skive falukorv; denne 
drinken er vist veldig popular blant de 
vernepliktige på F21. 

Helhetsinntrykket jeg fikk fra ILA -94 er 
at denne flyoppvisningen definitivt er en 
av de tre beste i verden. I VG fikk den 
terningkast 5. Jeg vil til slutt på vegne av 
INFO takke SAAB Military Aircraft 
Division for innbydelsen, og ~nsker  dem 
lykke til med salget av JAS til Det norske 
Flyvåpen m.fl. Jeg vil også takke Knut og 
Siri Grønskar for et godt samarbeid og ei 
enormt bra medlemsblad. 

Russisk teknologi på hØyt 11iiG. Her en 11,-76 riied en testtnolorjbr Unducleti Fan (UDF) 
Beste hilsener, Stewart Ewing - Skift 5 Fotos: Stewart Ewing I 

l 
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Nytt fra Braathens SAFE 

Braatheris SAFE er en trofast Boeircg -kunde 

Når dette leses er vel ferien over for de 
fleste av oss. Etter en så fin sommer, er det 
vel kommet ny energi til batteriene våre, 
slik at høsten blir overkommelig. 

Planene om hva vi, eller på hvilken måte, 
vi skal gjøre ting ved Teknisk Divisjon, er 
mange. Hva som blir resultatet får vi se om 
en stund. En ting er i alle fall sikkert: 
Kostnadene skal ned! Vi er for dyre, sies 
det. Prosjektet går ut på økt samarbeid. 
For å understreke viktigheten av sam- 
arbeid, ble det den 28. og 29. mai d.4. 
beordret overtid for rundt 30 personer i 
alle fagkategorier - for å få LN-BRK fer- 
dig fra C-sjekk. At alle ikke hadde et 
fullverdig arbeid i disse dagene, betydde 
ingenting. Den som ikke ville bruke 
frihelgen på jobb, skulle! Forøvrig hadde 
ledelsen et nært samarbeid med vær- 
gudene, da dette ble en riktig godværs- 
helg; en av de svært få denne for- 
sommeren. 

Den første P-3C "Orion" forlot Sola til 
planlagt tid. Riktignok etter mye overtid 
etc. og mas for de involverte. Tilbake- 
meldinger fra Forsvaret har til nå vært 
positive. Flyet har fløyet en god del og 
unnagjort første fasesjekk etter SDLM i 
skrivende stund. Fly nr. 2 skrider langsomt 
fremover. 

Undertegnede fikk et etterlengtet "Brush- 
up kurs" på B737-314-500 denne for- 
sommeren. Kurset hadde en varighet på 3 
uker, hvorav 2 uker teori og ca. 15 timer 
med simulatortrening. Kursinnhold på 
grunn av lengde var basert på de ATA- 
kapitler hvor det var flest LMR-anmerk- 
ninger, og hvor feilretting syntes vanske- 
ligst ved kursplanlegging. Simulator- 
treningen var svært nyttig og likeledes 
innføring i "Bite Test" teknikken. Dette 
blir det svært lite av på de ordinære 
typekursene. Da det nå er avholdt flere 
"brush-up kurs", får en håpe at malen er 
lagt for fremtidig frekvens og innhold. 

Dette var et bra kurs etter min mening. 

Videre har junifjuli vært en stille tid ved 
tungt vedlikehold. Tiden har vært benyttet 
til en rekke forskjellige kurs for for- 
skjellige typer personell. Fagarbeiderne 
fikk således sin første innføring på B737 i 
min periode i selskapet. Fra uke 32 synes 
alt å være tilbake i sitt normale tempo. 

Under vårens og forsommerens program 
ble det lagt press på foreningen for at de 
måtte forsøke å dempe ned overtids- 
presset. Dette gjaldt såvel overfor enkelte 
medlemmer som bedrift. Det finnes visse 
lover og regler som begge parter bør følge. 
Da nytter det ikke å være forbannet på 
foreningsledelsen når de påpeker forholdet 
for enkelte medlemmer. Det er deres plikt 
og rett når selskapets ledelse ikke er i stand 
til det. La oss tenke oss om før vi setter de 
tillitsvalgte i slike klemmer. Den er hard 
nok andre veien. 

Jan Kr. Langebro 

-- 
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Braathens SAFE tar " bougus parts" på alvor 
TV-programmet om forholdet rundt 
"bougus parts" eller piratdeler, sitter som 
en vemmelig følelse lenge etter program- 
mets slutt. Ingen selskaper i verden kan vel 
fri seg fra tanken om at vi kan ha slike 
deler i en eller annen form på sine fly eller 
lager. Kanskje har både du og jeg uvitende 
montert slike deler på flyene. De er ikke 
lette å oppdage, spesielt ikke bolter, nuts, 
bushinger etc. 

Setter man disse delene i et perspektiv i 
forhold til et veldrevet vedlikeholds- 
program, burde det være mulig å oppdage 
unormal slitasje etc. for den store 
katastrofen inntreffer. Alle har vel funnet 
bolter i diverse storrelser hvor overflaten 
er smuldret vekk eller som har røket. Disse 
oppdages i tide på grunn av god kontroll 
og erfarne teknikere. Ingen dramatisk 
hendelse, men en påminning om å legge 
lista på rett nivå. 

Dagens krav til kortere liggetid, lengre 
intervaller mellom inspeksjonene og krav 
om okt lønnsomhet, gjør ikke forholdene 
til piratdeler (bougus parts) bedre. Hvis all 
sjekk mellom heloverhaling (D-sjekk) 
kun skal være service-sjekk, det vil si 
smøring, filterskifte, oljeskift og feilretting 
fra "Hold Item List", beveger man seg inn 
i farlige områder - sett ut fra mitt ståsted. 
Flyfabrikantenes reklame om vedlike- 
holdsfrie fly i flere år etter nyanskaffelse, 
har lite med vår virkelighet å gjøre. Det 
kan imidlertid virke som om eiere og 
økonomer kjøper dette rått. 

Dagens ledere synes å være opptatt av å 
redusere teknisk vedlikehold til noe de kan 
vise frem på en dataskjerm. Flotte system- 
er og datautskrifter, men hva hjelper det 
hvis resten av produktet er på et lavmål? 
Javisst er vasking, smøring etc. viktig for 
den daglige driften, men det er også et 
erfarent øye for andre viktige detaljer på 
flyet. De slites, sprekker og korroderer 
uten at en får noen datautskrift i cockpit 
eller på andre plasser. Dette kan bli en 
sikkerhetsrisiko på sikt, og det er i disse 
områdene hvor såkalte "bougus parts" 
ofte monteres. 

Understellsbrørm på en B 737-200. Foto: Pieter Doyer 

- så får heller enkelte bli sure. De kan jo 
skaffe et underlag for utsettelse, hvis de 
klarer det. Det er innlysende at det må 
være et visst samspill mellom alle parter, 
men ikke for enhver pris. Bremsesettingen 
må vi være med på å sette; ikke bare godta 
alt som dyttes nedover oss. 

Tenk om disse informasjonsdirektører etc. 
i våre selskaper kunne gå ut og si: "Våre 

billettpriser må holdes på et anstandig nivå 
på grunn av vedlikehold, oppdaterte an- 
satte i alle ledd, og i et forsøk på å unngå 
bougus parts. Dette er gjort for din sikker- 
het som vår passasjer". Kanskie kunne vi 
da få lov til å stoppe litt i jaget om å 
redusere på alt. Det gjelder jo passa- 
sjerenes sikkerhet. 

Jan Kr. Langebro 

Det er her vi flyteknikere må være på vakt. 
Bedre med to anmerkninger for mye enn 
en anmerkning for lite, selvom du ikke 
tekker ledelsen med det. Har du sett noe I L 

du ikke kan gå god for, så ta affære på det Braathen SAFE har stor kompetansepå B 737. Foto: Pieter Doyer 
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Reisebrev fra Xiamen i Kina 
For en stund siden fikk Braathens SAFE en del splitter nye fly fra 
Boeing, som ble overfl~dige på vårt eget rutenett. Disse flyene er 
derfor blitt utleid til en rekke utenlandske flyselskaper for lengre eller 
kortere perioder. Braathens SAFE har fremdeles vedlikeholds- 
ansvaret direkte eller indirekte på disse flyene, ikke minst på grunn av 
verdien av sin (eller andres) eiendom. 

Fem fly var opprinnelig leid ut til Xiamen 
Airlines (XA) i Kina. Et av dem er nå solgt 
til et japansk flyselskap, mens de rester- 
ende fremdeles er BU'S ansvar. XA's 
hovedbase er på sørøstkysten av Kina ved 
Taiwan. Det er her de utfører C-sjekkene 
på sine innleide fly. Hver gang en C-sjekk 
er "due", blir noen fra teknisk avdeling 
sendt nedover; primært for å rapportere 
om hvordan sjekkene blir utført. Men det 
hender også at man blir spurt om å gi 
tekniske råd. 

På grunn av de vanskelige arbeids- 
forholdene (mer psykisk enn fysisk) med 
språkvansker o.]., ble det bestemt at det 
skulle sendes to menn denne gangen, Kjell 
Erik Lura og jeg. Ved tidligere anled- 
ninger her det vist seg at en mann ikke var 
tilstrekkelig blant annet på grunn av 
mageinfeksjoner. Denne gangen fikk vi 
også selskap av en meget hyggelig dame 
fra dataseksjonen, Randi Garathun 
Hansen, som til daglig jobber med var 
"Reliability Program" (RP). Hennes opp- 
gave på denne reisen var å kartlegge på 
hvilken måte XA samler inn tekniske data, 
for så senere å kunne lage en RP tilpasset 
XA's operasjon, og deretter assistere dem 
med å innføre dette. 

Reisen startet i Stavanger søndag 1. mai 
via Amsterdam og Bangkok til Hong 
Kong med KLM i business class. Da vi 
ankom Hong Kong var vi dessverre en 
halv time forsinket, og siden vi opp- 
rinnelig bare hadde en time til å bytte fly. 
nådde vi ikke den videre forbindelseri. 
Dette resulterte i at KLM spanderte hotell 
og tre måltider på oss. Siden det bare var 
en flyvning om dagen til Xiamen, måtte vi 
vente til sent på ettermiddagen på tirsdag 
før vi kunne dra videre. 

Denne anledningen benyttet vi til å se oss 
litt rundt i Hong Kong på fastlandssiden, 
nemlig Kowloon. Dessverre var været 
ikke særlig behjelpelig; det regnet hele 
dagen. Så vi tok oss god tid til å handle og 
å se oss rundt i noen store butikk- 
komplekser. Her var det alt fra silkestoffer 
til Samuraisverd, de siste "lap top" PC'er 
og lekkert foto- og filmutstyr - til delvis 
interessante priser. 

Til slutt var tiden inne for å dra til 
flyplassen igjen. Der oppdaget vi til vår 
forbauselse og bekymring at Braathen- 
billetten som var utstedt på Dragon Air's 
rute fra Hong Kong til Xiamen ikke kunne 
aksepteres av Dragon Air, grunnet mang- 
lende avtale mellom de to selskapene. Da 
jeg har vært oppe i samme situasjon 
tidligere, tilsa min erfaring at det enkelste 
og raskeste var å kjøpe en ny billett. Vi 
hadde bare tre kvarter på oss. Som tenkt så 
gjort, og en time senere var vi i Xiamen, 
hvor fuktig varme og myggen ventet på 
oss. 

Hvordan skal en beskrive det lokale 
kinesiske samfunnet slik vi opplevde det 
disse få dagene? Vi opplevde det som en 
blanding av en liten gruppe med god råd 
og nok av luxus-ting, mens en stor gruppe 
av befolkningen fremdeles lever på et 
minimums eksistensnivå. De spaserer til 
jobben. Eller sykler. Det vrimler av sykler 
i dette landet! Trafikken virket helt 

e{ y *  kaotisk, ogbilhornene brukes flittig når de 
y *  kjører rundt i "gatene", mest lik grusveier 

Pieter Doyer 

som de humper seg over, Skjønt vi så ikke 
en eneste trafikkulykke i den tiden vi var 
der, sd på en eller annen måte fungerer 
systemet bra. Språkrnessig er det tungvindt 
å ta seg rundt her, og jeg ønsket flere 
ganger at jeg kunne snakke kinesisk. Vi 
snakket sammen på engelsk; det fungerte i 
arbeidssituasjonen, men utover det bød 
kommunikasjonen på store problemer. Det 
verste ved dette var at vedkommende, for 
ikke å tape ansikt, ikke ville innrømme at 
han ikke hadde forstått det en sa. 
Resultatet ble at en tror alt er vel og bra, 
inntil en oppdager at budskapet ikke er 
oppfattet i det hele tatt. Men med litt 
tålmodighet, en stor porsjon høflighet 
(meget viktig!) og et smil - kommer man 
vanligvis i mål. 
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Etter å ha arbeidet med de kinesiske 
teknikerne i tre dager, konkluderte jeg med 
at det tekniske nivået nok ikke er det 
samme som i Norge. Dette skyldes hoved- 
saklig to ting: Mangel på fasiliteter (ingen 
hangar f.eks.!) mangel på utstyr, samt en 
god del mangel på erfaring. Jeg vil anslå 
gjennomsnittsalderen på de kinesiske 
teknikerne til ca. 26 år, og da sier det seg 
selv at en ikke kan forvente altfor mye. 
Mangel på erfaring skyldes at luftfarts- 
industrien i Kina har vokst enormt de siste 
5-7 årene, og det finnes rett og slett ikke 
nok folk med god erfaring. Nå virket det 
heller ikke som om de var altfor interessert 
i å finne løsninger, selvom jeg ga dem tips 
om hvordan de kunne løse et problem. Jeg 
sitter igjen med det inntrykk at de lar det 
skure og gå til det stopper - først da 
prøver de å ordne opp. Dekk, for 
eksempel, blir helst helt nedkjørt til annen 
forsterkningskord. Skiftes det før, skyldes 
det gjerne et dypt kutt gjennom flere 
kordlag. Kutt gjennom et par, bryr de seg 

, 

ikke om. Jeg kan nevne mange fler 
eksempler. 



Pieter Doyer har oppsynet med C-sjekkpå en av Braathens SAFE'S utleide fly 

,4rbeidskraft er billig og lett tilgjengelig, men dårlig skolert i Kina. 

Vennligst ikke I j ~ r  irin flapseri! 

På det sosiale planet var de meget 
hjelpsomme og vennlige. Etter to dager 
dro vi på en utflukt til et historisk skole- 
kompleks på fastlandet. (Xiamen ligger på 
en øy). To dager senere tok en kvinnelig 
diplomingeniør, som snakket godt eng- 
elsk, oss ut for kvelden. Turen gikk til et 
stort varehus, og etterpå til en koselig 
restaurant - hvor vi selvfølgelig spiste 
kinesisk mat med pinner. Kniv og gaffel 
finnes ikke, bare porselensskje. Vi ble 
etterhvert ganske flinke til å spise på denne 
måten. Mange varer er forøvrig mye 
billigere enn i Norge. Dette gjelder spesielt 
silke, Mær, slips, og porselen som er 
kjempebillig. 

På lørdag morgen dro vi først på jobb. 
Kineserne har nettopp fått lørdags 
ettermiddagsfri (fra 1. april d.&.). Urdag  
ettermiddag ble vi dermed igjen invitert ut 
av samme dame. Denne gangen tok hun 
oss til en liten øy som heter Gulang, hvor 
det er forbudt med biler. Denne øya er et 
yndet turistmål også for kinesere fra 
Xiamen. Her finnes en mengde med 
turistbutikker, lune plasser å hvile, små 
stier, et kjempehøyt utsiktspunkt, og en fin 
badestrand, hvor mange kinesere satt rundt 
omkring eller badet litt. Det var også 
mulig å leie en speedbåt med "sjåf~r" som 
gikk rundt øya på omtrent 15 minutter. 
Dette var stor stas for Kjell, som har båter 
som punkt 1 på agendaen. Denne kvelden 
spiste vi på Pizza Hut for å få en 
forandring fra den kinesiske menyen. 

Der fortalte den kvinnelige ingeniøren at 
hun bodde på et rom på 12 kvadratmeter 
sammen med tre andre jenter. Om 
morgenen må hun velge om hun vil spise 
eller ta en dusj, fordi frokost blir servert på 
samme tid som det er mulig å bruke 
baderommet. Hennes rom ligger i en blokk 
med leiligheter som eies av XA, og hun 
har stått på venteliste i to år nå, for å få en 
leilighet (også eid av XA). Hun må nok 
fremdeles vente i to år til f ~ r  hun og 
kjæresten kan gifte seg og flytte inn. Man 
gifter seg ikke før man har leilighet! Da er 
hun 26 år! Da får de i beste fall kun stue 
og soverom, men må dele kjøkken og 
baderom med andre leiligheter i blokken. 
Hun får ikke lov til å kjøre bil, og kommer 
seg på jobben med selskapets buss. Hadde 
hun hatt lov til å ta sertifikatet, så hadde 
hun allikevel ikke hat råd til å kjøpe bil. 
Staten legger store avgifter på bilene. 
Dette gjør de for å hindre at det blir altfor 
mange biler i landet. Så vidt jeg fant lit, 
tjener en flytekniker i XA ikke mer enn 
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1/10 av vår lønn ...... ! Dette sier mye om 
hva slagt økonomisk potensiale det ~jerne 
Østen har. 

Neste dag sto så testflighten på pro- 
grammet. Den tok vel en halvtime, og alt 
ble meldt OK da flyet kom tilbake. 
Dermed var flyet ferdig en dag tidligere 
enn planlagt. Vi brukte derfor resten av 
dagen til å sjekke papirer og skrive 
rapporten for markedsavdelingen, som 
hadde gitt teknisk avdeling dette reise- 
oppdraget. 

Samme kveld, som også var den siste i 
Kina, ble vi invitert av Xiamen Airlines' 
ledelse til galla middag i selskapets byg- 
ning. Vel, dette ble en blandet opplevelse 
med strømkutt i minst en halv time, skjønt 
det ga en romantisk tone til hele opplegget 
med stearinlys på bordet. Det ble flere 
"kambee" (bonnski's) - og ned med ris- 
vinen gikk det! Risvin er faktisk en likør 
og ikke vin, så stemningen kom seg 
etterhvert betraktelig. Da middagen var 
ferdig takket vi alle for en meget vennlig 
mottagelse, for all hjelpen vi hadde fått, 
sosialt og på jobb - og for galla middagen. 

Siste dagen tok vi den siste handleturen og 
pakket kofferten. Om kvelden gikk vi 
ombord i Dragon Air's maskin; denne 
gangen uten problemer, og fløy tilbake til 
Hong Kong etter et vellykket oppdrag i 
Xiamen. Da vi ankom Hong Kong hadde 
vi bare 1 time og et kvarter til å skifte fly, 
og når man må gjennom passkontroll, 
vente på kofferter i 20 minutter. gjennom 
tollen for deretter å gå til departures for å 
sjekke inn igjen, gjennom passkontrollen 
en gang til, samt securitykontroll; da sier 
det seg selv at man har "akkurat nok tid til 
å miste det neste flyet". Og alt dette fordi 
det er altfor risikabelt/ikke mulig å sjekke 
koffertene helt gjennom. Jeg hadde 
heldigvis ikke dette problemet, da jeg 
skulle besøke en gammel venn i Hong 

På søndag kom jeg litt serii på flyplassen 
grunnet en misforståelse, men jeg fikk i 
alle fall motorkjøringen med meg. Da var 
sjekken nesten ferdig, med unntak av noen 
avionikk-tester. Etter arbeidsdagens slutt 
fant jeg Randi og Kjell sommen med 
ingeniøren "downtown" Xiamen, hvor vi 
hadde en skikkelig "kulinarisk" opplevelse 
i en Mc. Donalds. Jeg syntes maten smalkie 
forferdelig, men det var fullpakket av folk 
der. Det var vel jeg som ikke var vandt 
med amerikansk mat - etter så mye kine- 
sisk mat? 

SmØring av understellet 1 

Primitive forhuru yu rqurverwreuet 

Effektiviteten holder ikke helt europeisk standard. Fotos: Pieter Doyer 

Kong. Men jeg hjalp selvfølgelig først og kunne se tilbake på en meget vellykket 
Randi og Kjell gjennom systemet, og så tur, både arbeidsmessig og sosialt! 
traff jeg min venn som jeg ikke hadde sett 
på 8 år. Neste kveld tok jeg Air France Pieter Doyer 
tilbake til Europa via Paris til Fornebu - 
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I år fyller Widerøe 60 år, og fra den 
spede begynnelsen i 1934, med 5-seters Waco 

Cabin, har selskapet utviklet seg til å bli verdens 
mest moderne flyselskap: Fortløpende vil vi skifte ut våre Twin 
Ottere og Dash 7, og i løpet av første halvår 1995 vil vi ha en 
flyflåte bestående av 15 Dash 8. 

Dash 8 er et top moderne, tomotors turboprop-fly med 37 
'seter. Rikelig med plass til bena, og ellers en komfort du kan 

glede deg til. Selvfølgelig er det trykk-kabin og toalett. God 
kapasitet til frakt. Marsjhastighet på over 500 kmlt. 

Dash 8 er produsert ved samme fabrikk som Twin Otter og 
Dash 7, deHavilland i Canada. Flytypen er tilpasset våre 
forhold, og er vel utprøvet i b1.a. Canada, Alaska og i Alpene. 

Så nå kan du snart vinke farvel til både Twin Otter og Dash 7. 
Litt vemodig - men mest behagelig, ikke sant? 

Velkommen ombord i fremtiden. 

Antiflame to-delt overall 
med doble refleksbind 

Antiflame yfterjakke med 
refleks og radiolomme 

0glænd Pioner er en av landets ledende produsenter av 
yrkesbekledning. Vi besitter spesialkompetanse innenfor 
sikkerhetsbekledning for flyselskaper og flyplasspersonell. 

Kontakt oss for nærmere informasjon og be om v6r nye 
produktkatalog! 

ØGLAND PIONER A.S, Postboks 383,4301 SANDNES 
Tlf: 51 66 O1 20 Telefax: 51 66 07 33 



Nytt fra Stavanger-OM 
Etter frislippet i luftfarten 1. april i år, ble 
det en del forandringer i rutestrukturen til 
norske flyselskaper. Den linjestasjonen i 
SAS som har fått best føling med 
økningen er Stavanger, som fikk godt og 
vel doblet trafikken over natten. Sola er 
Braathen SAFE'S hjemmebane, og derfor 
en enorm utfordring for oss i SAS. 

En slik ekspandering går som kjent ikke 
uten en del forberedelser, et uttrykk som 
tidligere har vært nærmest et fremmedord i 
selskapet. Det er derfor hyggelig å kunne 
se tilbake på 5. april, og kunne si at en så 
radikal utvidelse av SVGOM neppe kunne 
vært gjennomført bedre. Sta5joneri ble 
samlet rett før påske, for å bli kjent med 
hverandre og sikre en god start. Det viste 
seg raskt at stasjonen hadde lagt ned 
betydelig arbeid i å tilrettelegge forholdene 
for oss nye. Vi kom så og si til dekket 
bord. Fra å være 8 t 1 før påske, var vi 16 
t 1 etter. Undertegnede er en av de siste 
ankomne, sammen med de andre etter- 
latenskapene fra F-50 A-checWPMW 
linje i BO0 og TRD, samt avdelingens 
eneste erklærte overtallige, fra KRS. En 
fellesnevner for oss nye er at vi alle har 
familien bosatt på andre kanter av landet. 
Vi er langpendlere. 

Hverdagen i Stavanger er preget av høyt 
tempo. Vi har ca. 31 fly hver dag og fire 
overnattende. I tillegg kommer charters 
etc. Når vi så er tre mann på jobb og har 
fem fly på bakken i støtene, gjelder det å 
ha tungen rett i munnen. Den økende 
trafikken kombinert med 3 D-check, samt 
at det kan gå mange dager mellom hvert 

SAS 

I 

* J 

Kalmar, enmannsbetjentpushback-traktor f ~ r t  av Arne Hesthammar i Stavanger 
Foto: Harald Øverland 
basebesøk, gjør at snag på fly i drift blir 
mer vanlig. Dette gjør at vi i Stavanger 
med generøse ground stop på flyene 
(LHR, ABZ), og glimrende forbindelser 
med OSL og CPH, har unike muligheter til 
å plukke bort mesteparten av snagen, uten 
forstyrrelser i trafikken. I week-endene 
avløser vi fast ABZ. Vi er så godt som 
selvforsynt med ferieavløser innenfor 
normal arbeidstid, og en del ved SVGOM 
har solgt fritiden sin til andre stasjoner; 
BOO, BGO og ABZ har i sommer nytt 
godt av dette. 

I Stavanger har det ikke lyktes ledelsen å 
overfore pushback til KR, så dette tar vi 
selv. For undertegnede var dette en ny 
opplevelse. Jeg har ikke reflektert over 
dette tidligere, men det er jo så naturlig. 

--- EUers vil jeg si at det hersker en meget god -7 lagånd i Stavanger; ikke bare hos teknisk, 
I men stasjonen sett under ett. Dette gjør at 
; Stavanger er en enkel stasjon å arbeide 

ved. 

Aldri trenger man å vente på en medium 
motivert sjåfør, med minimum følelse for 
riv og røsk i nose gear - når red cap er ute 
og WAC perf. starter pushbacken, hver 
gang! Og silkemykt!! En kuriositet i 
Stavanger i denne forbindelse er Mini- 
Kalmar; en enmannsoperert pusback- 
traktor. Denne var på prøve på Fornebu en 
del år tilbake, så vidt jeg kan erindre gikk 
de fleste i store ringer rundt den, og 
betraktet den nærmest som en styggedom 
ledelsen ville tvinge på oss. Her i 
Stavanger elsker vi den! ! Med denne og en 
clear-ice sti e handler du en turn-around 
fra A til 1 alene, lett som bare det. 
Tauestag er en saga blott, og fenomenet 
saksing nesten umulig å få til. Det eneste 
negative jeg kan komme på er at vi bare 
har en! ! 

Selvom SAS og Braathens SAFE utad er l 

"fiender" har vi et meget godt forhold til 
Braathen's i den daglige driften. Vi 
respekterer hverandre og gjør vårt beste 
for at trafikken for begge selskaper skal gå 
som den bør. Jeg regner med at de 
respektive salgsavdelingene har en annen 
oppfatning av konkurransen. 

Hilsen Harald averland 
SVGOM 

Sola Lujthavri har fått et sterkt SAS-irinslag etter liberaliseririgen 1 april i år 
Foto: Harald Øverland 
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Status på SNU-94 

r 

Spareprogrammet SNU-94, som skulle ta raskende mange som søkte om å få slutte på teknisk har fått innvilget sine Jk- 
seg av overtalligheten i firmaet, er nå eller om å gå av med førtidspensjon. nader. Vi har behov for alle, fastslår v51 
sluttført for oss i teknisk. Det var over- Svaret på søknadene foreligger nå. Ingen ledelse. Så vet vi det. 

TESS 
SLANGER FOR ALLE FORMÅL 

Om dette prosjektet vet vi lite utover at det 
er nedsatt en engere arbeidsgruppe av 
toppledere innenfor Teknisk Divisjon som 
skal utrede besparelsene ved å redusere 
antall tekniske baser fra i dag tre, til i 
fremtiden to, Det sies ingenting om 
hvilken base som eventuelt vurderes 
nedlagt, men med flyttingen til Garder- 
moen gir vel svaret seg selv. Skulle man 
likevel være i tvil, spår vi at Arlanda blir 
det ikke, for der sitter vår tekniske ledelse. 
Kastrup blir det heller ikke fordi det er 
hubben i rutestrukturen vår. Da er det ikke 
så mange alternativer igjen. 

TESS l ~ s e r  slangeprob- 
lemer for enhver 
bransje. 
Kontakt oss for nær- 
mere informasjon 

To-Base-prosjektet inngår som en del av 
et større strukturprosjekt innenfor Techni- 
ca1 (Division) Operations. I styrings- 
gruppen for dette prosjektet finner vi blant 
annet Sven-Goran Danielson, Otto Lagar- 
hus og Per Magne Mathisen. Ikke et 
prosjekt uten eksterne konsulenter og 
denne gang er Andersen Consulting hentet 
inn. Blant de sakene som skal utredes 
noterer vi oss: " Fokus på framtidiga over- 
gripande struktur av produktenheterna, 
Line Maintenance och grhssnitt till 
internbolagen. Prosjektet omfattar aven en 
bedomning av om ytterligare outsourcing 

FAKTA OM TESS 

- Etablert i Drammen i l968 
- FØrste avdeling opprettet i 

Stavanger i l972 
- 48 selvstendige forretninger 

over hele landet 
- Kvalitetssikring i.h.t. IS0 9002 
- 24 timers service 
- DnV typegodkjente produkter 

For nærmere informasjon ta 
kontakt med: 

TESS - Servicekontoret 
Postboks 543 - 3412 Lierstranda - Drammen - Tlf.: 32 84 01 55 - Telefax: 32 84 06 48 

. 

av verksamhet till tredje part kan goras for 
att effektivisera verbamheten." Prosjektet 
ble startet opp i april og skal være ferdig i 
slutten av august. 

Dette prosjektet blir utvilsomt svært viktig 
for oss: "Baserat på givna forutsattningar, 
ekonomiska krav och bedomningar, for- 
vhtas  prosjektgruppen gora en rekom- 
mendation for framtida verhamhets- 
struktur, såval afarsmasiga som opera- 
tionella, enligt begreppet Iagsta "bill to 
SAS." 
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Mangler vi piloter i SAS?? 
I lengre tid har vi hørt at det er nærmere 
300 flygere for mye i firmaet. Det er 
derfor med en viss forundring vi har 
registrert en klar økning i tilfeller hvor vi 
står klare til avgang, men mangler crew. I 
en periode skjedde dette så ofte at vi 
begynte å lure på om "det var noe på 
gang". Det var det ikke. I bladet Fornebu 
Update, et informasjonsskriv for stasjon 
Fornebu, kan vi lese ut av statistikken for 

juni at vi hadde flere forsinkelser på grum 
av "late crew" (cockpit +cabin) enn for 
"late passengers" . Årsaken skal visst ligge 
i datamaskinen (APC'en) som lager ar- 
beidsplanene for de flyvende. Maskinen 
har nå blitt svært dyktig til å utnytte 
arbeidstidene optimalt. Får man derfor en 
forsinkelse greier man ikke å ta den inn 
igjen som tidligere. I dette bildet må det 
være tillatt å spørre seg om hvordan dette 

skulle ha gått hvis pilotene i tillegg skulle 
ha utført den tekniske kontrollen før 
avgang, maintenance preflight check 
(PFC). Da vi ha lagt til ytterligere 
10 til 15 minutters forsinkelse. Jeg er redd 
trafikksiden da hadde kollapset og passa- 
sjerene ville valgt å fly med andre sel- 
skaper. 

Knut Grønskar 

FSO-modifikasjoner på Koksa 
DC-9lMD80 fabrikken på Koksa påtok 
seg i sommer å utføre en større modifika- 
sjon i haleparti og motornaceller på SAS 
Commuter's F-50. Disse jobbene var i 
utgangspunktet rene platearbeider, hvor 
jobbunderlag og direktiver var utarbeidet. 
Det man derimot ikke hadde tenkt på var 
at man måtte demontere "halve flyet" for 

at platerbeiderne skulle komme til. kvittere. Det må være lov å spørre seg 
Hverken demontering, montering eller hvor Quality Assurence befinner seg. Som 
inspisering ble dokumentert noe sted. en av deltagerne i dette prosjektet uttalte 
Ingen av de som jobbet på flyet hadde det: Quality Assurence her i firmaet er som 
tidligere jobberfaring på F-50. Når all Jesus. Det er en vi alie har hørt om, men 
jobb var ferdig skulle man hente inn en F- aldri har sett. 
50 tekniker til å kvittere ut flyet. Igjen fikk 
vi tilfeller av teknikere som nekter å Knut 

Norsk pool for kollektiv skadeforsikring 
Det har blitt gjort en del endringer i vår man ringer forsikringsselskapet med sorte", dvs. sammen med hovedavtalen, 
kollektive forsikring det siste året. I et eventuelle sp~rsmål. De langt fleste tariffavtalen og særavtaler, som alle skal 
skriv fra Skadepoolens administrasjon til svarene på spørsmålene som ringes inn ha fått. Har du mistet lille sorte, ta kontakt 
alle forsikringstakere, oppfordrer man finnes i polisen. I M O  har vi fått trykket med NFO-kontoret. De kan gi deg en ny. 
sine kunder om å lese polisen nøye før opp polisen og den befinner seg i "lille 



SAS 
Etterutdanning - Continuation Training - er det viktig? 

Bytte av Bel-controller på Fokker F50på Fornebu. Foto: Knut GrØnskar 

Som de fleste er kjent med, har man i JAR 
145 en bestemmelse om Continuation 
Training, eller Brush-up kurs. Dette har i 
SAS vært hjemlet i de interne håndbøkene 
siden 1985, og har med vekslende intensi- 
tet blitt gjennomført for våre medlemmer i 
Norge. Dette gjelder DC-9/MD80 og i 
den senere tid B767. 

Man har i noen år operert F50 på SAS' 
rutenett i Norge, vedlikeholdet er blitt 
utført av SAS Line Maintenance Norway. 
Samtlige sertifikat-innehavere har vært 
ansatt i SAS, noe som selvfølgelig burde 
føre til at man fikk Continuation Training 
på linje med andre flytyper man arbeider 
med. MEN det får man ikke. Man kan 
selvfølgelig spørre seg om bagrumen. 

Technical Academy har siden 1991 hatt et 
slikt kurs for F50 i sin Product Manual, og 
man hadde satt kursene på programmet fra 
1992, kursinnkallingene lå klare. Men så 
skjer det forunderlige. Samtlige kurs blir 
kansellert uten at LMN Skole- og Opp- 
Iærings Utvalg, i hvertfd NFO's repre- 
sentanter, blir orientert. Årsaken skulle 
være at man ikke kunne bli enige med 
SAS Commuter, som eier flyene, om 

hvem som skulle bære kostnadene. En 
ganske utrolig forklaring. 

NFO Avd. SAS har gjentatte ganger 
forsøkt å få kursene tilbake på kursplanen, 
men uten å lykkes. Alle interne kanaler er 
blitt forsøkt, men det er dessverre ingen 
som tør å skjære igjennom, ikke engang de 
som skal sørge for at forskrifter følges. De 
er mer opptatt av å finne syndere blant 
våre medlemmer enn å overvåke driften 
som sådan. Det demonstreres en skrem- 
mende unnfallenhet i denne sammenheng. 
Man burde kanskje se på våre medlem- 
mers mulighet til å utføre de oppgaver vi 
er pålagt på en tilfredsstillende måte i 
forkant, i stedet for å vente til ulykken har 
skjedd. Det er ikke troverdig når man for 
eksempel forlanger at man har gjennom- 
ført TECHCOMM for å få beholde sine 
autorisasjoner. TECHCOMM har som 
kjent, til nå, ikke blitt oppdatert og er 
direkte misvisende på fundamentale 
punkter. I tillegg har man ikke kontroll på 
hvem som i realiteten har utført opp- 
læringsprogrammet. For uinnvidde er 
TECHCOMM et PC-basert opplærings- 
system som dekker den administrative 
delen av jobben, og som den enkelte 

gjennomfører på sitt arbeidssted, og til 
slutt sender inn en diskett med en 
gjennombrt test. 

NEO har derfor sett seg nødt til å kontakte 
myndighetene i denne saken, og her har 
man en oppfatning som er i tråd med vår. 
Vi må derfor stole på at Luftfartsverket 
griper inn i denne farsen. Internt er det 
dessverre ingen som tør ta i saken. 

Resultatet til nå har vært at man får to 
nivåer på teknikerne; ett for de som 
vedlikeholder SAS fly, og som derfor får 
Continuation Training, og ett for de som 
vedlikeholder SAS Comrnuter F50. Når 
man kjenner historien bak SAS Com- 
muter's operasjon i Norge, og avtaler som 
er inngått, kan en begynne å lure på om 
det er enkelt-personer som ønsker at det, C 

til enhver tid, skal være noen konflikter i 
systemet. Dette står i sterk kontrast til den 
enkelte tekniker, og NFO Avd. SAS' 
holdning. 

Odd Haldar 
BGOOM 
Formann Teknisk Utvalg og Requirements 
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LUFTFARTSVERKET 
HOVEDADMINISTRASJONEN 

Norsk Flytekniker Organisasjon, Avd. SAS 
Postboks 60 
1330 OSLO LUFTHAVN 

VAr saksbehandler 
Dag Silkoset 

Viil dato 
11.08.94 
Deres dato 
19.07.94 

VZlr referanse (bes oppgitt ved svar) 
94/004478/723 
Deres ref 
OH/hr/032 

CONTINUATION TRAINING FOR FLYTEKNIKERE ANSATT I SAS 

Det vises til organisasjonens brev vedrrarende Continuation Training på Fokker F-50, 
for flyteknikere ansatt i SAS. 

Bestemmelser for Sivil Luftfart (BSL) B 3-3 bilag 9 inneholder retningslinjer for 
autorisasjon av flyverkstedlvedlikeholdsorganisasjon, i henhold til Joint Aviation 
Requirements (JAR) 145. 

Scandinavian Airlines System og SAS Commuter har begge en JAR- 145 godkjennelse, 
henholdsvis DNS 101 og DNS 102. 

JAR-145.30 d) regulerer forholdet rundt Continuation Training. Det er innehaver av 
JAR-145 godkjennelsen som er ansvarlig for at det personell som attesterer på vegne av 
organisasjonen, gis den nødvendige utdannelse for å imøtekomme myndighetsgitte 
kompetansekrav 

Et eksempel: Attesterer flytekniker NN for luftdyktighet på vegne av SAS LMN, er 
det denne vedlikeholdsorganisasjonens ansvar for at angjeldende person 
gis den nerdvendige Continuation Training. 

Luftfartsverket håper at det ovenfor nevnte har vært klargjrarende i forhold til den 
problemstilling som reist i organisasjonens brev. 

Vennlig hilsen 

~a@lkoset 
Flyteknisk in spek r  
Luftfartsinspeksjonen 

Kopi: SAS Teknisk Avdeling - 
Internkopi: LF 

STK-N 

p;?= 
John-Erik Kristiansen 

Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefax: Telex: Telegram: 
Postboks 8 124 Dep. Wergelandsv 1 Nasjonalt 22 94 20 00 Nasjonalt 22 94 23 90 71032 
N-0032 OSLO, NORGE OSLO Internasj. +47 22 94 20 00 Internasj. +47 22 94 23 90 enfb n CIVILAIR 6 



SAS 
Bremsene på DC9lMD80 må byttes oftere p.g.a. 3-dagerssjekken 

"Suksessen" med innføring av tredaeers 
sjekk på DC9iMD80 foketter. stadig 
kommer justeringer som er fordyrende. 
Det siste nå er at vi har fått skriv fra vår 
ingeniøravdeling om at bremsene må 
byttes tidligere på grunn av at de kun skal 
kontrolleres hvert tredje døgn. Tidligere 
skulle bremsene byttes på base når 
indikatorpinnen for slitasje lå flush eller 
under. På linjestasjonene kunne man , , ,, 
release flyet med å skrive i loggen "to be - 
changed at first nightstop base". Dette siste 
går ikke lenger. Er bremsen flush eller 
under må den byttes uansett hvor i verden 
den befinner seg. Nylig hadde vi en MD80 
som måtte bytte brems i Bodø. I Bodø 
hadde man ikke brems. Den måtte sendes 
opp fra Oslo. Seks turer ble kansellert og 
flyet sto et døgn ekstra, for deretter å bli 
fløyet tomt tilbake til Fornebu. Det tok så 
lang tid fordi man ikke hadde ekstra 
ressurser til å bytte bremsen i Bodø, slik at 
dette måtte taes innimellom annen trafikk. 
Dette er bare et eksempel blant fler. 

For å prøve å unngå slike tilfeller har 
ingeniøravdelingen kommet til at de må 
endre minima for slitasje. Nå skal vi skrive 
opp i loggen når indikatorpinnen er 0,s 
mm utenfor. Flyet kan da fly i 48 timer - 
to døgn - så må den byttes. Da må flyet 
rutes til nattstopp på base eller en 

MD-80på Fornebu. Foto: Siri R. Gr~nskar 

linjestasjon som har brems og folk. Dette 
er ikke alltid like enkelt å få til i praksis. 
Det har allerede skapt problemer for Rute 
Sector, da vi ikke har greid å stille med de 
rette versjonene av fly til respektive ruter. 
Når man må bruke en DC9 som erstatning 
for en fullbooket MD80, må nødvendigvis 
noen bli stående igjen. 

gjennomsnittlig må byttes nitti landinger 
tidligere enn i det gamle systemet. Hvis vi 
lager et regne-stykke på hvor mange 
bremser ekstra vi må bytte i året og legger 
til kostnaden på bremseskiftet, gir dette 
SAS en mer-kostnad på 2,6 millioner 
NOK i året. Dette gjelder bremsene; hva 
blir det neste? 

Vi har regnet ut at bremsene nå Knut 

Er du bekymret over narkotika- 
situasjonen? 
Ønsker du et narkotikafritt Norge? 
Tollvesenet makter ikke å stoppe 
narkotikastrømmen alene. 
Derfor trenger vi din hjelp. 
Gi oss et tips hvis du får mistanke 
om smugling. 
Hjelp oss å stoppe narkotikaen ved 
grensen. Ring tipstelefonen. 

Tollvesenet har taushetsplikt. 

*w4u* 
N A R  -TIPS 
800 3 12 12 
TOLLVESENET 

D I T T  T I P S  K A N  R E D D E  E T  L I V  



The training organization with the 
competence to meet your total demands 

Quality, service and 
innovation in an effective 
stimulating environment. 
rraining Services: 
9b Initio Programs - Aircratt Type Training - Crew Resource Management 
Recurrent Training - Fiight Attendant Service and Emergency Training - 
Maintenance Training - Instructor Training - Simulator Dry Lease 

Aircraff Types: 
Airbus A320/321 B737 B767 DC-8 DC-9 
DC-l0 MDBO Fokker 50 Fokker F28 Saab 340 8LIGHT ACADEMY 
Contact: Marketing and Sales Department. l 
Telephone (46) 8 797 4242. Telefax (46) 8 797 4241. Sita STOOUSK. Telex: Swe&n ~ ~ ~ ~ O ' S A S S T O  S. 

All customized to your needs - - 



SAS 
333 Kvalitetssikring - hvem g j ~ r  hva. . . 

3. februar i år sendte vår tekniske sjef ut en teleks der han innfarte et means that the maintenance work, 
nytt kontrollsystem i organisasjonen. Målet var å fjerne ca. 75% av de induding inspections, shall be perforned 

in an identical manner regardless of Line punktene som krever dobbeltkontroll 0. Ansvarlige utgivere av 
Maintenance Unit or produetion Unit and 

jobbkort til sjekkene fulgte selvsagt dette, og fjernet flesteparten av its local work instructionsM- 
inspeksjonspunktene. Det man ikke tenkte på var at de nye endring- 
ene som ble fremlagt ikke tilfredsstilte de krav som var hjemlet i vår HVA SKAL VI GJØRE? 
vedlikeholdshåndbok; dette resulterte i at kvalitetsavdelingen (TQ) 
reagerte, og forlangte at dette måtte opphare og at produksjonen 
måtte falge de foreskrevne rutinene i våre manualer. 

HVA HAR FOREGATT BAK 
KULISSENE?? 
For ordens skyld vil jeg presisere at de 
faglige organisasjoner ikke har vært 
orientert, og selvsagt ikke har hatt inn- 
flytelse på dette. 

Det viser seg at man innen teknisk ledelse 
har arbeidet med et nytt kontrollkonsept 
over lengre tid, og at dette skulle fases 
sammen med innføringen av et nytt 
vedlikeholdsprogram: Den velkjente 3- 
dagerssjekken. Etter våre oppfatninger vil 
det nye konseptet kun ivareta et minimum 
for flight safety. Det er basert på et såkalt 
Construction Requirement, og dette tar 
ingen hensyn til "the human factor". 
Eksempel på ny tolkning: "Jobb utført på 
motorens oljesystemer inklusive bytte av 
filter - ingen kontroll. Om oljesystemet 
bryter sammen på grunn av feil montert 
lilter, låsing av filterhus - ingen betydning 

sjekken var utført. Våre produksjonsledere 
måtte da lete etter "noen" som kunne 
signere. Hvem hadde vært tilstede når og 
hvor? 

for flight safety. Flyet er sertifisert til å 
fly med en motor. Jobb utført på APU - 
ingen kontroll. Systemet har ingen 
betydning for flight safety" 

HVA SKJEDDE I PRODUKSJONEN? 
Større sjekker (B & C) ble igangsatt uten 
riktige kontrollsatte jobbkort. Dette til 
tross for at systemet ikke var godkjent. 
Resultatet av dette ble at jobben var utført 
på flyet, men man manglet den fornødne 
kontroll som TQ forlangte. For å "lure" 
systemet, ville man føre kontroll av hele 
sjekken over på et feilkort som kunne 
signeres av flytekniker. Blant våre tek- 
nikere stiller man seg spørsmålet: Hvem er 
i stand til, uten selv å være tilstede, til å gå 
god for lutfdyktigheten til et komplett 
luftfartøy der 20-30 mennesker har vært 
involvert - fordelt på flere skift over flere 
døgn? Fly som var satt inn i produksjon 
måtte settes på bakken, inntil kontroll av 

Man setter våre medlemmer i en voldsom 
press-situasjon for å kvittere for ting de 
ikke har gjortlikke kan huske om de har 
gjort etter kontrollrutinene. Konseptet har 
skapt en voldsom forvirring omkring hele 
kontrollbegrepet. Dette gjelder innenfor 
flere områder i organisasjonen. Det 
diskuteres differensiert kontroll alt etter 
hvem som utfører jobben (inspektør, 
faglært, tekniker etc.). Er dette et system 
som tar hensyn til den menneskelige 
faktor? Vi vet at sjekkene som er utført 
etter at konseptet ble tatt i bruk er 
kontrollsatt forskjellig i de tre skandi- 
naviske land. Hvordan etterlever man da 
håndbokens intensjon, hvor det heter: 
"Another important purpose is to maintain 
a uniform handling of the aircraft fleet 

Blant andre faggrupper i selskapet har man 
lenge fokusert på human factor, resource 
management, total quality osv. Dette er 
ukjente begreper for oss innen teknisk. 
Tiden er ikke bare moden, men over- 
moden, for slik mentaltrening også innen 
vår avdeling. Vår tekniske ledelses felttog 
omkring nye kontrollrutiner har skapt mye 
frustrasjon og usikkerhet i produksjonen. 
Det har endt, og vil ende med mye ekstra- 
arbeid - og med de kostnadene som dette 
innebærer. 

Det har tydeligvis gått personlig prestisje i 
prosjektet. Når prosjektet nå har strandet 
så ettertrykkelig, spørs det om det er mulig 
å bringe skuta flott igjen med den 
nåværende ledelse. Ledelsen navigerte rett 
på grunn, på tross av tilbud om los. Selv 
etter at myndighetene hadde underkjent 
systemet fortsatte man på samme stødige 
kurs. Spørsmålet er nå om vår ledelse 
klarer å rette opp tilliten til myndigheter og 
medarbeidere. Noe må gjøres, og det raskt. 
Man kan starte med å trekke prosjektet 
tilbake og jobbe etter de gamle og god- 
kjente kontrollrutinene i våre håndbøker. 

NFO avd. SAS krever et kontrollsystem 
som opprettholder et sikkerhetsnivå 
som omfatter det komplette luftfartary. 

REAKS JONER: 
Vi regner med at en del av lederne våre 
innen teknisk vil reagere kraftig på denne 
artikkelen. Vi vil bli møtt med at slike 
saker ordner vi internt. Problemet er 
imidlertid at vår erfaring tilsier at det ikke 
finnes vilje til å løse dette internt. Brev 
sendes, men enten vil de ansvarlige ikke 
mote oss - eller så svarer de ikke i det hele 
tatt. Vi er lei av å vente - vi kan ikke 
vente lenger! 

NFO avd. SAS 
Heine Richardsen 

Red. anm.: Myndighetene (STK) har nå 
skrevet brev og bedt SAS om å trekke det 
nye ikke-godkjente kontrollsystemet til- - - 

Nesehjulsbrønnen på en B 747-400 during base and ~ i n e  Maintenance. This bake. 
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SAS 

Cabin standard 
Ved innføringen av 3-dagerssjekk, var et 
av ankepunktene til de faglige at denne 
ville ramme den standard som ligger i 
cabin-interiør. Selskapets representanter 
mente dette var konstruerte problem- 
stillinger, og mente at en grundig sjekk 
hver 3. dag skulle være tilstrekkelig. Vi 
har som yrkesgruppe sett en skremmende 
utvikling på dette, og har gjort flere anstøt 
i systemet for å vekke interesse. 

Som fagfolk setter vi vår ære i at den 
jobben som skal gjøres, gjøres 100%. En 
av våre medlemmer på linjenettet har fulgt 
denne profil og ved sjekk i cabin finner 
vedkommende 72 setetrekk som ligger 
under SAS-standard. Vedkommende fører 
dette i logg, fordi linjestasjonene ikke 
ligger inne med reservedeler for å dekke 
dette området, samt at vaktplan ikke 
dekker arbeidstid for utførelse. Som takk 
for vel utført jobb reagerer vår ledelse med 
å sende vedkommende tekniker brev. 
Sitat: "Den generelle inspeksjonen av 
kabinen som foreskrives i MSC Guide kan 
ikke forståes dithen at man nøye inspiserer 
samtlige setetrekk 0.1 .... Jeg vil derfor be 
deg begrense utskifting av setetrekk til det 
absolutt nødvendige.. ." 

Vi ser klart at selskapet er kommet opp i 
en presset situasjon og ligger marginalt 
vedrørende passasjeropplevet service, men 
vi hadde håpet at direktiver om å ikke 
utføre jobb i henhold til SAS-rutiner hørte 
historien til. Når flyet ankommer Oslo 
skifter man trekkene, men grunnet lavt 
lagervolum også der, stiller man spørs- 
målstegn ved at denne type jobb ikke kan 
utføres på linjenettet. 

grunn av innsparinger, men viser den 
yrkesstolthet som er fundamental blant 
oss. NFO avd. SAS forfølger denne saken 
for avklaring, og det skulle ikke forundre 
meg om andre grupper innen selskapet var 
interessert i denne problematikken. 

WE KEEP THEM FLYING - 
CLEAN AND SAFE! ! ! 

Jeg håper at våre medlemmer ikke lar seg NFO avd. SAS 
skremme av brev om forenklede rutiner på Heine Richardsen 

NFO avd. SAS har medlemmer som er 
stasjonert utenfor Skandinavia. Disse får 
en del av sin lønn regulert i Sverige. 
Denne andelen skal reguleres etter valtua 
og kjøpekraft. Dette har hovedkontoret 
tydeligvis forstått, og uten varsel regulert 
lønnen i henhold til den svenske devalu- 
eringen og uten hensyn til kjøpekraften. 

Etter tre møter med ansvarlig avdeling er 
vi ikke blitt engie om annet enn en uenig- 
hetsprotokoll. Denne legger seg fint inn i 
rekken av tvister mellom partene på Uten- 
riks, og den ene arbeidsrettsaken etler den 
andre følger. For den enkelte tekniker som 
ligger ute, betyr dette en l~nnsreduksjon 
på mellom kr 1.200,- og kr 2.700,- pr. 
måned; dette sett i relasjon til det Iønns- - brevet som ble signert da vedkommende 
ble stasjonert. 

Mens partene har forhandlet har de 
utestasjonrete reagert, og pr. dags dato er 
det to teknikere som ønsker å avbryte og 
komme hjem. Dette bekymrer tydeligvis 
ikke vår motpart, og grunnen til dette er at 
de sitter med det administrative ansvaret 
for stasjoneringene. Den avdelingen som 
har operasjonelt ansvar har ikke vært på 
banen ... 

Vi får bare håpe at ikke alle utestasjonene 
tømmes innen man finner en avklaring på 
de mange problemene som ligger meilom 
partene. VET VAR LEDELSE, VET 
OTTO LAGERHUS, AT HAN IKKE ER 
HERRE I EGET HUS? 

NFO avd. SAS 
Heine Richardsen 
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: "Digital Multichannel Recording " 
' fraDictaphone 

T h e  V o i c e  of Business 

Vår første prioritet er å gi 
deg sikkerhet, 

men vi gir deg også et førsteklasses 
ekspanderbart lydlogger -system. 

Autoriseri innen: Sterkstrnm a Svakstam Alarm Tele- nettverk- og radiokommunikasjon. 
Strandveien 10. Postboks 283, N-1324 Lysaker. Telefon: 67 12 34 44. Telefax: 67 12 34 45. Mobil: 92 04 49 49. Teknisk avd.: 67 12 20 94 



L 

SLANGER - KUPLINGER - KOMPENSATORER 
HOVEDKONTOR: 
Bergen: Postboks 38, Damsgårdsgt 143, 
5031 Laksevåg. Tlf: 55 34 21 00 
Fax: 55 34 23 30, Telex: 40 551 

AVDEUNGSKONTORER: 
Asker: Bllllngstadsletta 91, Boks 107, 
1361 Bllllngstad. 
Tlf: 66 98 13 60, Fax: 66 98 16 36 

Ågotnes: Postboks 30,5363 Ågolnes. 
Tlf: 56 33 52 00, Fax: 56 33 52 30 

Ålesund: S. Bullsgt 5-9, Postboks 149, 
6000 Ålesund. 
Tlf: 70 12 99 43, Fax: 70 12 99 44 

Stavanger: Postboks a, 
Treskevelen 2,4040 Hafrsfjord. 
Tlf: 51 55 63 00, Fax: 51 55 65 29 

Trondhelm: Postboks 3988, Leangen, 
Bromstadvelen 57,7002 Trondhelm 
Tlf: 73 91 20 00, Fax: 73 91 20 15 

NORGES MEST KOMPLE'ITE LEVERANDØR AV SLANGER OG KOMPENSATORER, 

SLANGER OG KUPLINGER 
J 

PREMIAIR etablerer seg med egne teknikere på Gardermoen ? 
Premiair flyr i dag charter fra Gardermoen 
med DC-10-10, tidligere Scanair, samt 
med Airbus A300 og A320, tidligere 
Conair. Teknisk handling på DC-10 har 
SAS-teknikerne gjort, mens tre dansker 
fra Conair har ligget på Gardermoen og 
tatt seg av A300 og 320. Mye tyder på at 
Premiair vil stasjonere egne teknikere på 

Gardermoen neste år for også å ta seg av 
DC-10 handlingen. Premiair starter i 
november opp med et eget DC-10-10 
kurs for å utdanne egne flyteknikere. Hittil 
har SAS-teknikerne på Gardermoen 
handlet DC-10-10, da alle der har 
sertifikat på typen. For oss betyr dette at 
vi får overtallighet på Gardermoen. Ikke 

For å kunne utføre kompass-svinging på 7-11. Kun en i SAS har Xe sertifikat, og 
luftfartøyer i Norge, krever myndighetene det er utgått. 
at man avlegger en eksamen for Luftarts- 
verket, hvorpå man får utstedt et offentlig NFO har tatt opp saken i LM-Skoleutvalg. 
Xe sertifikat. Dette skal fornyes hvert Her mener Line-ledelsen at SAS har fått 
annet år og det stilles betingelser vedrør- dispensasjon fra kravene i BSL. NFO ba 
ende praktisering for å få sertifikatet om å få se dispensasjonen, men den kan 
fornyet. Dette står hjemlet i Bestemmelser man ikke å finne. I Luftfartsverket kjenner 
for Sivil Luftfart, BSL B-3-6 og BSL C- man heller ikke til at de har gitt en slik - 

skjønner vi at det er økonomisk regskaps- 
svarende å ha tre dansker liggende med 
diett og bogodtgjørelse hele året, når vi har 
faste SAS-teknikere der allerede. De fleste 
av våre folk har også sertifikat på A-300. 
Det billigste ville utvilsomt vært å sende 
SAS-teknikerne på A320 kurs. Er det ikke 
så at SAS eier 50% i Premiair? 

dispens. Mye iyder på at SAS har gitt seg 
selv dispensasjon fra BSL. 

Vi regner med at det nå blir ryddet opp i 
denne saken. Det er jo flaut at SAS ikke 
engang greier å tilfredsstille myndig- 
hetenes minstekrav. Status i dag er at 
ingen i Line Maintenance Norway er 
godkjent for å kunne svinge kompass. 
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NEICTER fl PILOTENE 
A SJEKKE FLYENE 
- Vi nekter å la pilo- 
tene overta vår jobb 
med å kontrollere 
flyet far avgang. Det 
gar utover sikkerhe- 
ten, sier SAS-tekni- 
kernes formann Hei- 
ne Richardsen og 
seniortekniker Odd 
Haldar på Flesland. 
De får startte fra tek- 
nikere i Braathens 
SAFE, et selskap 
som i flere år har 
praktisert pilot- 
sjekk. 

Av ALF ROAR RA-. 
SAS-teknikerne går sammen 
med Braathens SAFEs tekni- 
kerleder Per Ramsli hardt ut 
mot nedskjæringene på ved- 
likehold av fly. 

- IKKE KVALIFISERTE 
- Pilotene er ikke kvalifiserte 
til dette, sier Richardsen. 

Odd Haldar tar oss med ut - - - - --. . - .. . 
~å rullebanen for å vise oss 

, F0R AVOIINQ: Seniottekniker Odd Haldar i SAS ser over flyene h r  hver avgang. Han vil i& at pilotene skal gjpre A n n e  jobben. 
I 

til inswksion. FOTO: SVEIN KLØVIG 

- stiideri i SAS står om 
denne type kontroll, som fo- 
retas foran hver avgang. Det 
er en visuell s'ekk av flyet for 
å se om det har fått skader 
på siste flyvning. 

Haldar starter ved nesehju- 
let, ser etter kutt. Han går 
nedover langs skroget på jakt 
etter bulker, titter inn i ba- 
gasjerommet, klatrer opp i 
jetmotoren, fyller deretter 
drivstoff. 

ISHINNE 
I den kalde luften har det 
dannet seg en tvnn ishinne 

-De er ikke så dype at vi 
vil skifte dekket. Men dette 
kan du si er noe jeg med erfa- 
ring ser. Pilotene mangler 
slik erfaring. 

Seniorteknikeren vurderer 
hvorvidt maskinen kan fly 
videre elier ikke. Denne ska- 
den og en oljelekkasje var så 
smA at de kan vente med å 
rettes o p til den grundigere 
kontrogn hvert tredje degn. 

15-20 minutter senere er 
kontrollen over. Haldar fyl- 
ler ut ra portskjemaet, sig- 
nerer og %yet kan reise tilba- 
ke til Oslo. 

på vingen: " 

- Denne skal vi fjerne med - ~ h . 1 ~  SIKKERHET 
et avisingsstoff like fer av- - Som du sk'enner er det en 
g n g ,  sier han og kryper m- del som ska! gjeres. Flytek- 

er for å se på dekkene. De nikerne har sju års utdan- 
hadde noen kutt. ning, pilotene ingenting på 

- LIKE TRYGT 
Både SAS og Braathens SAFE 
awiser flyteknikernes påstan- 
der om redusert sikkerhet på E av sjeldnere vedlike- 

E&& Evju, sjef for ingenier- 
avdelingen i SAS, har uttalt til 
BA at det blir like trygt å fly 
om pilotene sjekker flyet fsr 
avgang. 

Informasjonsdirekter Audun 
Tjomsland i Braathens SAFE 
awiser også at det er fare for- 
bundet med å kontrollere flye- 
ne hvert tred'e degn 
det ingen tvil. Boei&få%ker 
ken har klare statistikker som 
vi holder oss til. Dessuten har 
Luftfartsverket godkjent en 
sjeldnere kontroll. 

teknisk side. Det 'er klart det 
vil å utover sikkerheten å la 
an& ta denne jobben, sier 
Richardsen. 

Han mener at  planene til 

VIL 
/ IKKE 1 

Fl eknikerne vil ikke la, 
ictene ta fra dem ar- 

leid, men pilotene har 
heller ikke noe enske om 
å overta. I Sveri e har 
SAS gått til arbeiketts- 
sak mot pilotene for å 
tvin e dem til å gjere det. 

salen kommer trolig 
opp i hest, og også norske 
piloter er spent på utfal- 
et av denne. 
Formann Ola Eggen i 

Norske SAS-flygeres for- 
enin sier til BA at pilo- 
tenelar mange nok opp- 
gaver, og kan ikke ta å 
seg flere uten at det &r 
konsekvenser. 
- Avgangssjekken er 

flyteknikernes opp ave 
Det er de som kan fette; 
konkluderer han. 

SAS om å spare 48 millioner med, viser at det er ul=- 
kroner å reduksjoner i ved- somt å hubre pilotsjekk på 
likehol$ er teys: bakkestopp, Swissair ga opp - Swissairs undersekelse, sine glaner. Vi håper SAS 
som vi godt kan sammenligne gjer et samme. 

.- 
p . '  ( - L ~  i- i 

- - - I ' ! y . , .  1- .! . 
. '. 

L-. - .*.:,.,..,-J;' - - , 7 .  '.h..: - 

- FAGLIG FORKASTELIG H 
SAS-teknikerne får full ststte tid like lett å se. På det svakes- jort hvert tredje degn siden i 
av kollegene i Braathens SA- te unktet på et fly, hjulet, kan fjor hest i SAS og hesten 1992 
FE. Per Ramsli, som leder fly- lugtrykket være for lite uten i Braathens SAFE. 
teknikerne der, sier at det som at det synes så lett. Da kan det - Selv om selskapene sier 
skjer på vedlikeholdsiden i gå varmt og eksplodere. noe annet, mener vi det er ufor- 

Han er bekymret over at fly- svarlig å ha denne sjekken st5 er faglig selskapene har trappet ned på sjelden. Det kan skje mye pt5 tre telig. den kontrollen alie fl hadde degn som ber rettes opp, sier MOTORSUK: SSd grundig kommer aldri pilotene til B sjekke fly- 
- Alvorlige skader er ikke all- hvert degn fer. Dette t a r  blitt Ramsli. et. mener SAS-teknikerne. 



Presseklipp fra fokuseringen på pilotsjekk ~~ 
NARINGSLIV Z F ~ ~ ~ P A G B ~ A D E ~  

Piloter tar over teknikers arbete 
SAS sparar cirka 25 miljoner kronor 

Som del av sparpaketet på 
tre miljarder kronor infor 
flygbolaget SAS nu pilot- 
check. 

Istallet for flygplanstekni- 
ker skall piloter gora en ru- 
tinmassig kontroll fore var- 
je avgång. 

Denna nya ordning leder 
till overtalighet. Tidigare 
har SAS uppskattat bespa- 
ringen till mellan 20 och 25 
miljoner kronor. Antalet 
flygplanstekniker kan min- 
s k a ~  med en fjardedel. 

Inleder projekt 
SAS har just inlett ett pro- 

jekt som innebar att piloter- 
na overtar en del av det ar- 
bete som tidigare giordes av 
tekniker på varje destina- 
tion. 

-. . 

Testperioden overgår se- 
dan till en "implemente- 
ringfas", enligt SAS. Det ar 
då denya rutinernaskallom- 
sattas i praktiken. 

-Vi gor hela tiden en ut- 
vardering av projektet och 
anvander oss av dessa erfa- 
renheter nar vi går vidare, 
sager Bjorn Skaern, projekt- 
ledare. 

Inom den narmaste tiden 
skall de definitiva besluten 
tas om vilka destinationer 
som blir forst ut i forsoket 
for att sedan successivt uto- 
kas med flera flygplatser. 

Små flygplatser berors 
Enligt Bjorn Skaern ar det 

dock inte meningen att pi- 
lotcheck blir rutin på alla 
destinationer. 

Flysikkerhet 
Generalsekretær Håkon Cordt- 
Hansen (bildet) i Norsk Flyger- 
forbund mener at økonomiske 
hensyn i flyselskapene går ut 
over flysikkerhete 
til økonomi gir 
seg utslag i at 
man forenkler 
tilsynsrutiner. 
Det blir for ek- 
sempel færre 
flyavganger 
med teknikere 
til stede. Slik 
blir sikkerhets- 
marginene uspist opp» i små 
stykker, sier Cordt-Hansen. 

Uttalelsen til generalsekretæ- 
ren kommer i forbindelse med 
en pressemelding fra Norske 
SAS-Flygeres Forening der heter 
det at flygerne, sammen med 
mekanikerne, oftest må kjempe 
alene for flysikkerheten mot ar- 
beidsgiverne og myndighetene. 
(NTB) 

I 

I forsta hand ar det de min- 
dre flygplatserna som ar ak- 
tuella. 

Nyordningen skall for- 
handlas med fackforbunden 
men de har redan tidigare 
varit emot de andrade ruti- 
nerna. Bland annat menar 
de att piloterna inte har den 
nodvandiga utbildningen 
och att varje stopp blir lang- 
re och darfor kostar mer. 

Bjorn Skaern sager dock 
att hur Iångt markuppehål- 
let blir ar en del av de av- 
vagningar man gor for att se 
vilka destinationer som kan 
bli aktuella for pilotcheck. 
Han understryker också att 
flygsakerheten inte skall bli 
lidande. 

Reglerna tillåter att pilo- 
terna gor en viss kontroll av 
planen. På luftfartsinspek- 
tionen har man annu inte 
fått några signaler om att 
SAS ar på gång med pilot- 
check. 

"Liten kontrollss 
-Det ar en relativt liten 

kontroll som piloterna gor. 
Det handlar inte om under- 
hål1 eller tillsyn i egentlig be- 
markelse, sager Bo Ecker- 
bert, chef for driftssektionen 
på luftfartsinspektionen. 

Redan i dag anvander Sig 
till exempel Lufthansa och 
Braathens av ett system med 
pilotcheck. 

ANNA KORNUNG 

Flygteknikerns Varld Nr 1/94 

PILOTCHECK!! 
TILLBUD AIR EUROPA 

Vid departure check på Air Europas 
Boeing 737, 931031, upptackte jag att 
LH side flep fairing hangde ned cirka 
5-1 0 cm i bakkant. 

Kaptenen underrattades och sa att 
han var forvånad for han hade utfort "Det ar bra med pilotcheck, eller hur?" 
sin pilotcheck och antog darfor att Med vanliga halsningar 
skadan måste ha uppkommit av något Bengt Karlsson 

markfordon. Det visade sig att så Flygtekniker 

icke var fallet. 

Flygplanet blev groundat och nar flaps 
senare kordes ut visade det sig att 
bultar var Iosa och stag krokta. 

SAS tekniker i Goteborg åtgardade 
felet på LH flap och kontrollerade då 
aGen RH flap. Dar det også visade sig 
vara flertalet Iosa bultar!! 

Vad hade hant om detta flygplan I hadde Ik t  med denna skada? - - Bilden visar några av de skadade delarna. l 



2. Bes~arelser 

Estimerede besparelser ved Indfurelse af PPFC 

e- 
A Magne Aasen a.s 

NO RSOH Yrkeiklær og verneutstyr. Design, produksjon, markedsfaring 

\v* *v Grensevn. 50. Tlf. 22 63 02 80. P.B. 129 Økern, 0509 Oslo 

*d  
Vi leverer alt i verneutstyr. 

Kommentarer 

Forventet antal units x 1.200 SEK 
Forventet anfal units x 4.050 SEK 

30% a l  personaleomkostnlngerne 
75% af personaleomkostnlngerne 
30% af omkostningerne tll udstatlonerede mekanlkere 
75% af omkostningerne tll udstatlonerede mekanlkere 

50 - 100% af de eksterne indtægter (ex. SAS Com.) 
50% af indtaegterns 

10% af dan tatale besparelse 

Stationer uden SAS mekanlker 
Stationer med medfalgende mekaniker 
Stationer med SAS mek. 

Skandinavien,,store 
Skandinavlen, s d  
Europa, store 
Europa, s d  

Total besparelse 

Mistede lndtægter 
Skandinavien 
Europa 

Ekstra udgifter til gmund handling 

Ncllo besparelse 

Vårt vernefott~y er velegnet for 
tråkk på hardt underlag og alt 
slags fare. 

MSEK 

33,s 
0,7 

25,6 
17.8 
5,O 
1 6 2  

98,8 

312 
5,9 

9,9 

51,s ' 

Topp kvalitet! 

Vi leverer spesialtilpassede 
vinterklaer. 

Flyteknikerne i SAS holder seg 
varme i vårt vintertgy! 

Ta kontakt med oss for 
ytterligere informasjon. 
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I @ Kurs- 9g kon feransehotellene i I 
I INTER NOR Stavanger og Bergen I 
I I 

INTER NOR 
Victoria Hote1 

Stavanqer - 

Sentralt beliggende ved kaien i Stavanger y 
sentrum ligger Inter Nor Victoria Hotel, som e r ,  
byens eldste og mest tradisjonsrike hotell. Det 
har en sjarmerende atmosfære fra århundre- p:'--..' 
ski'et - og er velkjent for personlig service. Vårt 

I 
må1 er at hver gjest skal f ~ l e  seg hjemme hos oss. 

Vi  skreddersyr konferanser fra 2 til 300 personer, 
og hotellets utmerkede kjc en bidrar til at du 
ikke glemmer oss så I A 



SAS 
Status SE-DIB 
INFO redaktaren har vært en uke i yjapenhavn og jobbet på SE-DIB. Flyet, en MD87, hadde brann ombord i fjor hast. 
Heldigvis ble personskadene begrenset til skade på en brannmann, men de materielle skadene var langt verre enn jeg hadde 
ventet. Cabinen var fullstendig utbrent. Det var brent hull i taket rett ut i friluft. Spanter var brent tvers av og andre var 
deformerte. Flyet er nå blitt strippet fullstendig ned, og bygges opp igjen bit for bit etter tegninger; et maysommelig arbeid 
som nedvendigvis tar tid. Denne jobben har vært en utfordring, og den har også gitt oss ny kompetanse. Det er ikke mange 
som kunne ha utfart denne jobben. Vi har uten tvil verdens beste platearbeidere. Vi får håpe SAS vil ta med seg denne 
kompetansen til Gardermoen. 

For?allete rester av hattehyller hvor oksygei 

24. ncvember i fjor tok det fyr i SE,-DIB, 
en SA5 MD87, rett etter lading p% 
Kastrup Lufthavn. Heldigvis ble det ikke 
stor fart i brannen, som utviklet seg i det 
elektriske anlegget, før etter at flyet var 
parkert ved gate - og alle ombord kom seg 
ut i tide. Pilotene slo av all strøm, men 
uheldigvis ble bakkestrømmen (external 
power) koblet inn fra utsiden. Dermed 
fikk brannen ny næring (ampere). Nå 
foreligger det ennå ikke noen havari- 
rapport, men mye tyder på at brannen 
startet i to uskyldige 2 millimeters 28V 
ledninger som går til utilityutaket i bakre 
galley. Ledningene var fra Douglas 
strukket over et spant med en skarp kant. 
Her hadde ledningene ligget og slitt helt til 
det oppsto en kortslutning og brannen 
startet. Man antar at det videre tok fyr i 
naboledningene med ytterligere kortslut- 
ninger osv. Rett bak ledningene går 
ventialasjonssjakten for resirkulasjons- 
viftene. Da det brant hull her, fikk 
flammene tilført mye oksygen. Videre tok 
det så fyr bortover i taket på cabinen med 
det resultat at noen av passasjerenes 
oksygengeneratorer ble utløst. Hattehyller, 
sidepaneler og stoler tok fyr. Bakre gallye 
brant helt opp. Brannen var så kraftig at 
det brant hull i skroget ved taket; ca. en 
kvadratmeter stor åpning. 

Brannvesenet var raskt på pletten, men 
slukningsarbeidet viste seg å bli svært 
vanskelig. Først på det tredje forsøket, 

Tgerteratorene har selvutløst 

etterat kroppen var fylt helt opp med 
skum, ble brannen slukket. En brannmann 
ble skadet, da han fikk slått av seg 
oksygenmasken inne i flyet og dro giftige 
gasser inn i lungene. Han måtte trekkes ut 
av flyet av kollegaer, og ble kjørt på 
sykehus. 

Det var lenge snakk om at flyet måtte 
skrotes. Etter nøye overveielser fant 
forsikringsselskapet imidlertid ut at det 
ville bli billigst å reparere flyet. Skadene 
ble taksert til 16 millioner US$. Hadde 
skaden kommet over 18 millioner US$ 
ville flyet ha blitt skrotet. 

Da avgjørelsen om at flyet skulle repareres 
endelig kom, startet en meget komplisert 
gjennoppbygging. Absolutt alt måtte rives 
ned og taes ut, og det er noen hundretusen 
deler og komponenter det er snakk om. 
Jeg tror ingen helt kan forestille seg hvor 
omfattende jobb dette er, før man har vært 
nede og sett på flyet. Flyet måtte jigges 
opp. Motorene måtte taes ned, høyderor, 
sideror og stabilisatorene måtte ned. Alle 
rorkabler, trinser og segmenter måtte byt- 
tes ut. Alt det elektriske måtte legges opp 
på nytt, anslagsvis 4 km med ledninger. 
Mye ble laget ferdig på Fornebu, før det 
ble sendt ned til Kjøpenhavn for 
oppmontering. I begynnelsen hadde man 
også problemer med brannstank inne i 
cabinen; man fikk brekningsfornemm- 
elser. Etterhvert avtok dette, men selv i 

dag, ni måneder etter brannen, kan man 
kjenne et snev av brent isolasjon i flyet. 

Et så komplisert og omfattende gjenopp- 
byggingsarbeid må nødvendigvis ta litt tid. 
Man regner med at arbeidet totalt utgjor 
meilom 60.000 og 70.000 arbeidstimer. 
Mye ekstratid har gått med til å vente på 
deler som har hatt lang leveringstid; ofte 
små detaljer som stopper opp videre frem- 
drift. Syv kroppsspanter måtte byttes ut, da 
de var brent tvers av eller deformert av 
varmen. Hudplatene i takseksjonen fra 
vinduene og rundt måtte byttes fra vingen 
og bakover til trykkskottet, det vil si bakre 
utgang. Disse hudplatene blir produsert av 
Alenia, en Italiensk underleverandør av 
Douglas. Her streiket man, slik at arbeidet 
stoppet opp. Et annet problem har vært 
kanibalisering. Det vil si at på grunn av 
delemangel, har man vært n ~ d t  til å ta 
deler fra flyet for å greie å holde andre fly 
i luften. Alt fra APU og slatseksjoner til 
små foringer og bolter, blir skrudd av og 
satt på fly i drift. APU'en har nå vært 
montert inn og ut tre ganger. Nå ser man 
ikke noen mening i å montere den inn 
igjen før i midten av august. Man regner 
med at et sted rundt dette tidspunktet vil 
flyet kunne være ferdig til testfiight. 

Vi har vært spesielt oppmerksomme på 
problemene med bougusparts ved gjen- 
oppbyggingen av flyet. Alle komponenter 
og deler som monteres opp har eget serti- 
fikat, og blir sjekket svært nøye. Plan- 
leggingen har et digert arkivskap - fullt av 
delesertifikater. Denne jobben er tidkrev- 
ende og svært viktig. STK (Skandinaviska 
Tilsyns Kontoret) er stadig nede og 
inspiserer og kontrollerer at alt går rett og 
riktig for seg; ikke bare med papirmølla 
men også ute i felten, det vil si med selve 
arbeidet på flyet. Når flyet en gang 
kommer på vingene, blir det bedre enn 
nytt. Når dette leses er høyst sannsynlig 
SE-DIB atter på vingene. Testflight er 
planlagt til 18. august. 

Knut Grønskar 
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SAS 

Det ble brent hull i skroget 2 meter foran bakre utgang Brannen lagde to hull i skroget 

Det luktet infernalsk fryktelig vondt i maskinen i flere måneder 
etter brannen 

Det ineste var utbrent i bakre del ni) cabinen 

Mange meter av taket er flemet. Ny hudplate'lar vente på segp.g.a. Elenrruttirrie vure rhar gjort en fenomeriut J ~ u u .  Absolutt alt av 
streik ved fabrikken ledninger har blitt lagt nytt Fotos: Fredrik Berntsen 
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Vi har hørt at 
Boeing lanserer 737-800 
B737-800 skal bli avløseren til dagens 
737-400. Flyet vil bli forlenget og det vil 

ganger i sommer landet i Bodø med under 
minimum av fuel igjen. Med dårlig vær i 

- 
-L* 1" 

i * %  

Bodø, ville ikke flyet ha rukket frem til 
alternativ landingsplass. LN-RCB utleid til Avianca. Foto: Knut Gr~nskar 

blant annet ha to nødutganger over 
vingene. Senterseksjon og vinger vil bli 
forsterket, og nytt understell vil bli bygget. 
Flyet vil kunne ta 184 passasjerer i en full 
økonomikiasse konfigurasjon. Strek 800 
vil bli utstyrt med GEJSnecma CFM56-7- 
motorer med en skyvkraft på 26.400 pund. 

General Electric har problemer med sin 
nye GE90-motor 
Denne motoren, som skal produsere en 
skyvkraft på over 100.000 pund, er tenkt 
brukt på blant annet Boeings nye 777. TO 
ganger under testkjøring har imidlertid 
turbinen separert. Turbinbladene utvider 
seg for mye når de blir varme, slik at de 
subber borti casingen rundt. GE har nå i 
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112-inci1 extenslon 

Tallskld added to Section 48 

l l&lnch extenslon 

d body ssctlons 43,4~,46, and 47 

Reslzed main landing gear structure 

~aximum t h i a t  Incmased to 26,400 ~b 

flere måneder jobbet intenst med å løse 
dette problemet. Transwede med stort tap Det norske Veritas sjekker flyene til 

Transwede tapte 294 millioner i driftsåret Quantas 
Business as usual 1993. Med dette har selskapet tapt over en Veritas har halt i land en kontrakt med 
Vi leser at Outer Mongollian Airways har halv milliard kroner de siste to årene. Quantas på en tilstandsvurdering for alle 
sendt en B727-300 til D-sjekk i Taiwan. Transwede inngår i reiseselskapet Borg- selskapets 125 fly. Avitas, et datterselskap 
Det er første gang et kommunistland tornet, tidligere Sara Hote1 & Travelgroup, av Veritas, sender seks av sine inspektører 
kjøper flyoverhalinger i Taiwan. som eies av interessegrupper i Volvo. til Australia for å gjennomgå Quantas' fly. 

Disse har nå signalisert at de vil trekke seg Avitas skal utrbeide en tilstands- og 
Produktiviteten Øker hos europeiske ut av Borgtornet. Borgtornet har tapt hele verdivurderingsrapport. Det lå mye pre- 
flyselskaper: 2 milliarder kroner de siste to årene. stisje i å vinne denne kontrakten for 

verdens sikreste flyselskap. 
Air Nordic inn på Oslo - Malm$ 
Air Nordic vil gå inn på ruten Oslo - SAS leier ut B-767 ti1 Avianca 
Malmø, etter at Braathens SAFE sluttet SAS har leiet ut tidligere LN-RCB til 
med sine flyvninger her i midten av juni. Avianca Airlines. Leieavtalen lyder på 5 
Ruten skal flys med F-27. Air Nordic år. Bildet er tatt i en av hangarene på 
opererer med fem stk. F-27. Kastrup. 

H$ye lufthavnavgifter i Osaka skrem- 
mer flyselskapene unna 
4. september i år åpnes Kinsai Flyplass i 
Osaka. Opprinnelig hadde 27 flyselskaper 

. meldt sin interesse for å fly herfra, men på 
grunn av høye lufthavnavgifter har en etter 
en trukket seg. I dag er det kun 7 selskaper 
som vil starte opp med flyging her. Blant 
disse finner vi SAS, KLM, Swissair, 
Lufthansa og British Airways. En kopp 
kaffe i flyplassens kafeteria vil koste NOK 
75,-. 

Landet med lite fuel 
Flyselskapet Istanbul Airlines har flere 



Vi har hert at 
Feilkoplet balanseror og sideror. 160 Fixrre streiker i verden, men i Norge har vi en Øluiing: 
mennesker omkom. 
6. juni i år havarerte en Tupolev 154 rett 
etter avgang fra flyplassen i Guangzhou i 
Syd-Kina. Den feiles kinesisk/mssiske 
havarikommisjonen har nå kommet med 
en rapport om havariet. Flyet hadde fløyet 
med feil på autopiloten i noen dager. På 
nattstopp ble det forsøkt å rette på feilen. 
Det er fastslått at man åpnet og gikk inn i 
en av autopilotens computere. Dette er 
ikke lovlig. Ved feil på computeren skal 
den byttes og reparasjon foretas på 
godkjent verksted. Ved montering av 
computeren hadde man byttet om 
siderors- og balanserorskanalene, slik at 
signalene fra balanserorskanalen gikk til 
sideroret, og siderorskanalen gikk til 
balanseroret. Dette førte til at straks etter 
avgang, da autopiloten ble koblet inn, 
gjorde flyet noen helt ukontrollerte 
bevegelser. Flyet flikket over til siden og 
styrtet. Alle de 160 ombord omkom. 

Douglas tilbyr MD95 
I en pressemelding fra Douglas Aircraft 
(DAC) opplyses det at styret har gitt grønt 
lys for at MD95 nå kan tilbys for salg. En 
endelig beslutning vedrørende bygging av 
MD95 vil bli tatt rett over nyttår- Som 
mulig "launch customer" nevnes blant 
annet SAS, som skal være interessert i å 
bestille 35 fly av denne typen. Med denne 
beslutningen kan MD95 bli leveringsklar i 
1998. Flyet vil bli utstyrt med BMW- 
Rolls Roy ce BR715 turbofanmotorer. 
Flyet tilbys i en strek 30 og strek 50 
versjon. Strek 30 skal ta 100 passasjerer, 
mens strek 50 vil kunne ta 122. 

Decline in strikes around the world 

Australia 

Canada 

Denmark 

France 

Germany* 

India 

Korea, Rep. of 

Norway 

Spain 

Sweden 

United Kingdom 

United Statese* 
O 500 1 O00 1500 2000 2500 
Evolution of the number of days not worked per 1,000 employees 

in selected countries 

* Territory of FRG prior to 3.10.90. 
**Only large work stoppages involving 7,000 workers or more. 

Luftfartens situasjon i EU 
Rapporten "Expanding Horizons" ved- 
rørende europeisk luftfart ble behandlet på 
Rådsmøte i EU i april i år. Det ble ikke 
truffet konkrete beslutninger. Ministrene 
erkjente den vanskelige situasjonen for 
flere medlemslands flyselskaper, og tok 
inn over seg de tilrådninger som rapporten 
gir om de mulighetene myndighetene har 
for å lette på det Økonomiske trykket. 

Dette gjelder forhold som rasjonalisering 
av luftrommet, lavere lufthavnavgifter, 
større lufthavnskapasitet og mer effektiv 
bakkeservice. Rådet uttalte at fri kon- 
kurranse ikke er noe mål i seg selv, men et 
middel for å fremskaffe et bedre tilbud til 
brukerne. Det kunne bli aktuelt å justere 
og løse litt opp på enkelte ting i EU's 
Luftartspakke 3. Dette er unektelig andre 
toner enn da Rådet vedtok å liberalisere 
- - - -- -- - - - - - . - . - - . 

Lufthansa med overskudd f~rste halvår 
I en pressemelding fra Lufthansa kan vi 
lese at resultatet de seks første månedene i 
år viser et overskudd før skatter på 100 
millioner DM. Det er første gang på fem år 

, *' at LH kan fremvise et overskudd forste 
I J halvår. Lufthansa flyr hver dag over 3000 
I T flyvninger til 400 destinasjoner i 90 land, I 

den samme pressemelding står det å lese at 
LH skal privatiseres i &. Aksjekapitalen 
skal utvides med 565 millioner DM, hvor- 
av aksjer for 50 millioner DM er for- 
beholdi de ansatte. Frakt, data og teknisk 
vil bli skilt ut som egne økonomiske 
enheter. Dette for å få bedre kontroll med 
kostnadene, økt produktivitet og bedret 
fortjeneste. (Noen som har hørt den før ? 
red. anm.) 

MD-95: Potensiell flyrnaskin for SAS? 
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Vi har hørt at 

Brasilianske Embraer tar opp konkurransen t med Bombardiers Regional Jet 

Embraer EMB145 in progress 
Den brasjlianske flyfabrikken Embraer har 
kastet seg på i konkurransen om salg av 
tomotors små jetcomrnuter fly. Flyet 
ventes å bli en hard konkurrent til 
Bombardiers Canadair Regional Jet, som 
Lufthansa i dag flyr med på blant annet 
Fornebu. 

Vedlikeholdet på flyene til det tyske 
luftforsvaret privatiseres 
Deutche Aerospace (DASA) og det tyske 
forsvarsdepartementet forhandler om å 
privatisere alt flyvedlikehold på tyske 
militærfly. Kun det rent daglige Line- 
vedlikeholdet vil fremdeles bli gjort i 
militær regi. Den tyske stat ser muligheter 
til betydelige kostnadsreduksjoner ved en 
slik løsning. Det antydes besparelser på 
1,2 milliarder DM årlig. 

Federal Aviation Authorithies, FAA, får 
ueft igjen 
Denne gangen er det det amerikanske 
transportdepartementet (DoT) som er ute 
og kritiserer. En rapport fastslår at FAA 
ikke har evnen eller det kunnskapsnivået 
som må til for å kunne finne, evaluere eller 
rette på feil vedrørende konstruksjoner for 
tyngre luftfart~y. DoT sier det er betenke- 
lig at myndighetskontrollen i forbindelse 
med nykonstruksjoner og utarbeidelser av 
vedlikeholdsprogram, ikke fungerer som 

AD final 
Rules 
Icsued 

Caiendar Year 

ni! Large Ilircran (Over 125h) ~ b s  I 

det skal. Det betyr at fabrikantene i stor 
grad ikke får de korreksjoner som er 
ønskelig. Hele 73% av de Airworthiness 
Directives, (AD-notes), som ble sendt ut 
for å rette på feil som ble oppdaget på fly i 
trafikk, var konstruksjonsfeil som burde 
ha vært oppdaget i designfasen. 

IATA ser slutten på 5 magre år 
For første gang siden 1988 økte antall 
reisende med fly raskere en økningen av 
setekapasiteten. Det betyr høyere cabin- 
factor og bedre Økonomi for flyselskap- 
ene. I 1993 Økte verdens flytrafikk med 
7,7% mens setekapasiteten Økte med 
5,2%. IATA forventer at denne trenden 
vil vedvare. 

Bougus parts 
Air Transport Assn. (ATA) har bedt FAA 
om å se nærmere på aue delefabrikanter 
som lager, kjøper og selger flydeler som 
ikke krever FAA godkjennelse. ATA 
mener at det ligger mye grums i dette 
skiktet. "Det er med skuffelse vi registrerer 
at personer som blir tatt i forbindelse med 
produksjon/salg av bougus parts kun får 
fjorten dagers fengsel", sier en ATA 
talsmann. ATA har flere eksempler på at 
straffedømte starter opp igjen med samme 
geskjeft straks de har sonet ferdig. "Når 
fortjenesten på bougus parts er høyere enn 
på salg av heroin, og dommene er så 
milde, vil vi aldri få tatt knekken på dette 
ondet", sier Michael Rioux, vice president 
for engineering and maintenance i ATA. 

For mange passasjerer eller for lite fly 
Man var en smule forundret da Aeroflot 
landet i Trømsø på sin rute fra Murmansk 
til Tromsø - og man kunne telle 48 passa- 
sjere som gikk av flyet. Det rare var at 
flyet kun var registrert for 40 passasjerer. 

'Det hadde skjedd en glipp ved booking- 
systemet i Murmansk, ble det opplyst. 

Singapore Airlines kjØper Airbus A340 
for 5,4 milliarder US$ og Boeing 747- 
400 for 13 milliarder SEK 
Det er store beløp det dreier seg om når 
Singapore Airlines skal fornye sin flyflåte. 
De har nå bestilt 30 fly av den nye 
firemotors A340. Disse flyene kommer i 
tillegg til en tidligere bestilling på 7, som 
selskapet bestilte i desember 92. Med dette 
blir Singapore Airlines verdens største 
operatør av A340. 
I samme slengen har selskapet bestilt 11 
stk. B747-400 og tatt opsjon på ytterligere 
11. Selskapet har fra før 25 B-747. 
Singapore Airlines forventer en trafikk- 
vekst på mellom 8 og 10% ut resten av 
nittiårene. 

Airbus A340 under oppvisning på 
Dubai '93 Airshow 
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Vi har h ~ r t  at 

Baeing trippel severi på f~rste testtur 

Boeing 777 har hatt femte test tur 
:2. juli startet B777 på sin jomfrutur fra 
?aine Fiels, E~rett ,  Seattle, Flyvningen 
varte i tre timer og førtiåtte minutter. Alt 
foreløp som normalt, kunne testpilot John 
Cashman rapportere. Flyet kan ta opptil 
400 passasjerer. Første leveranse av flyet 
går til United Airlines i mai 1995. 

FlightSafety International utvikler nye 
CBT troubleshootingprograrnmer for 
fly teknikere 
I en pressemelding fra FlightSafety blir 
NFO tilbudt opplæringspakker på CBT for 
flyteknikere. Programmene er blitt en 
suksess over hele verden, kan vi lese, og 
dekker flytyper som B-737, Fokker 100, 
DC9/MD80 og B-757. 

Rekordmange omkom i flyulykker 
femte halvår i år 
Med unntak av rekordåret 1985, har det 
ikke de siste 10 årene omkommet så 
mange personer i flyulykker forste halvår 
som i år. Pr 30 juni var tallet kommet opp 
i 741 personer. Antall havarier synes 
stabilt på rundt 20, dvs. at gjennom- 
snittlig omkommet pr. havari har økt 
kraftig. 

Bonus til lederne for å frata de ansatte 
lenn og goder i Northwest Airlines 
I 1993 tapte NWA 115,3 millioner US$, 
og unngikk såvidt skifteretten ved å over- 
bevise sine ansatte om at store lønns- 
reduksjoner måtte til. For denne presta- 
sjonen har styret nå funnet å kunne 
belønne seg selv med bonuser på tilsam- 
men 2,3 millioner US$. Denne nette sum 
skal deles på firmaets fem ledere. Toppsjef 
John Dasburg tok ut 1,6 milllioner US$, 
hvorav 750.000 dollar var bonus for hans 
aktive rolle i å fravriste de ansatte Iønn og 
frynsegoder. De ansatte godtok i 1993 
reduksjoner i Iønn og frynsegoder på 
tilsammen 886 millioner dollar. Noe av 
dette ble kompensert med aksjer. De 
ansatte raser og kaller det hele skandaløst. 
"Bare vent til de neste Iønnsfor- 
handlingene!", sier Tom Pedersen, leder 
for NWA's tekniske fagforening. 

SAS Flight Academy til Vietnam 
SAS Flight Academy skal bygge opp et 
nytt skolesenter i Ho Chi Minh City, i 
Vietnam. Skolen skal primært dekke be- 
hovet for opplæring av piloter. Det 
forhandles videre om skolen også skal 
bygges ut til å utdanne flyteknikere og 
cabin-personale. Utbyggingen er kalkulert 
til å koste 3.25 millioner US$. 

Kraftig trafikkvekst i perioden januar 
-juni 
Luftfartsverket kan opplyse at antall 
flypassasjere økte kraftig i Norge de første 
fem månedene i år. Sammenlignet med 
samme periode i fjor, viser statistikken en 
passasjervekst på 10,7% innenlands. 
Utenlandsrutene Økte med utrolige 17,1%. 
I Sverige økte antall passasjerer innen- 
lands med 3% og utenlands med 13%. 

Northwest modifiserer opp sine gamle 
DC-Fere. 
Northwest skal modifisere og modernisere 
sine 93 aldrende DC-9'ere. Prosjektet er 
kostnadsberegnet til NOK 3,5 milliarder. 
Moderniseringen vil imotekomme de nye 
støykravene, samt gi flyene 20 år's 
forlenget levetid. Northwest har regnet ul 
at de vil kunne tjene nærmere 11 milli- 
arder over en tiårsperiode på å moderni- 
sere, fremfor å kjøpe nye fly. 

StØrre innflytelse for fagforeningene i 
USA under Bill Clinton 
Amerikanske fagforeninger har hatt trange 
kår i mange år. Nå ser det ut til at 
fagforeningene blir tatt inn igjen fra 
kulden. Dette gjenspeiles i at stadig flere 
velger å organiserer seg. Flere flyselskap 
som tradisjonelt har operert uten fag- 
foreninger, ser nå at deres ansatte 
organiserer seg. Siste tilvekst i denne 
kategorien er US Air. Ved uravstemning i 
sommer ble det et stort flertall for at de 
ansatte skulle organisere seg. Man ble 
derimot ikke enige om i hvilket forbund 
man skulle organiseres. 

Reno Air har pengevansker 
Reno Air, som SAS leier ut flere MD80'er 
til, hadde betalingsvansker i vinter Kassa 
var tom og man forsøker å få til en ny 
kapitalinnsprøytning i selskapet. Dette er 
andre gang siden juni 92 at Reno Air 
utvider aksjekapitalen for å få kontanter i 
kassa. 

Sliding carpets 
Boeing opplyser at de vil kunne tilby 
"Scandinavian Bellyloader", bedre kjent 
for oss som sliding carpet, i alle sine nye 
modeller av B-737 og B-757. 
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' Escort 
Gunstig 

finansiering 

* Styling-utstyr er ekstrautstyr og rkltc i~tlilu~lcrt i p i s en  ! 

Vi rydder plass til -95 modellene og 

For prevekjøring: 
Kontakt 

TORE JAKOBSEN 
Tlf. 67 56 56 00 
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