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Det va bærre lækkert.

I

Selv om det er gått litt tid siden dette,& må jeg nevne at jeg har vært på
fest. ikke en sånn vanlig lærdagskveldsfest med pizza, potetgull og nok0
attåt. Nei, men et gedigent femtiårslag for alle ansatte i selskapet med
flagget på halen.
Det var uhyre profesjonelt gjennomført. Ikke spart på noen ting, og alle
jeg snakket med syntes det var en fenomenal kveld selskapet hadde laget
for de ansatte. Et arrangement som jeg tror er med på å skape holdninger
hos de ansatte som det er verd å t a vare på. At en i en tid har det litt
romslig økono-misk, slår på stortromma, slår ut håret og trår til med
brød og sirkus - er flott!
En stiller seg jo laglig til for hugg ved å bruke penger til slikt.
Snusfornuften ville kanskje si at det hadde vært bedre med et lønnstillegg. Det føles godt at noen har tatt sjansen på at dette skulle bli bra.
Tusen takk for en trivelig kveld!
Innad i egne rekker er det kanskje ikke god kutyme å rose eller gi gode
ord til det en som organisasjonsmennesket ofte oppfatter som motpart,
men det må være lov til å glede seg noen ganger. Innimellom skal vi
erkjenne a t ikke alt er galt. De er ikke motpart hver gang, og personene
en har med å gjøre - e r jo som personer som folk flest. Trivelige å snakke
med. De har andre meninger om mange ting, men det er jo egentlig
ganske greit å forholde seg til.

I
I

0I

4

For de som ikke er ansatt hos jubilanten, er kanskje ovenstående
betraktninger av liten interesse. Dere får leve med at når dette skrives,
er formannen fortsatt fylt av gode tanker og fine opplevelser rundt en hei
dundrende feiring av femti år. Så får synsing som er for alle komme i
neste m o .

I
I

I

Rolf Dybwad
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LEDEREN
v

i har hatt en turbulent vår med flere
store streiker Så langt jeg har registrert, er det avdelinger i de store forbundene som har gått til streik. Det er litt
interessant å merke seg dette, da Arbeidsrettsrådet (LO-NHO og representanter fra
Regjeringen) fremdeles holder på med sin
revidering av Arbeidstvisteloven. Dette
arbeidet tar sikte på å kneble de små og
frie fagforeningene. Hvis man fØrst skulle
inndra den frie forhandlingsretten, kunne
man jo ta med seg Fellesforbundet også.
Så slapp man store ubehagelige streiker
Nedsatt pensjonsalder er årets stridstema.
Har du skolegang utover Folkeskolen, kan
du glemme den nye AFP ordningen. Den
gjelder kun for de som har vært yrkesaktive fra fylte 15 år. I stedet for å få den
nye AFP ordningen, har NFO konsentrert
seg om å forbedre l~nnsbildeti den gamle
AFP ordningen. I dag er det bare SAS som
dekker opp og betaler inn til Folketrygden
for det inntektsbortfallet du får ved å gå på
AFP ved fylte 64 år Det betyr i praksis at
du får den samme utbetalingen fra Folketrygden enten du går av på AFP ved 64 år,
eller du velger å jobbe til fylte 67 år.
Kravet er at den samme ordningen må bli
gjort gjeldene for de andre flyselskapene
på Flyteknikeroverenskomsten. Uten en
slik ordning, har de færreste råd til å gå av
på AFP ved 64 år Ingen av våre medlemmer, med unntak av enkelte i SAS, har
benyttet seg av AFP ordningen.
Dagens Næringsliv brakte nylig en
interessant artikkel under overskriften:
"Slankeguruer tok feil" - Jeg tok feil, sier
"downsizingens far", Morgan Stanley.
Personlig ansvarlig for budskapet som de
siste 15 årene har kostet millioner av
arbeidstagere jobben Selv om noe av det
som ble gjort var riktig, er myten om
fordelen med å slanke og strØrnlinjeforme
organisasjonen gal. Hvis du konkurrerer
gjennom vekst, har du en fremtid. Hvis du
konkurrerer gjennom kostnadskutt har du
det ikke. Pendelen vil svinge fra kapital
tilbake til arbeidskraft. Den kortsiktige
gevinsten man får ved kostnadskutt, blir
raskt spist opp av mangel på produktutvikling og vekst. UndersØkelser har vist
at selskaper som konsentrerer seg mer om
inntektssiden enn om å kutte kostnader,
skaper mer verdier for aksjonærene. De

selskapene som i USA i dag satser på å gi
sine ansatte et trygt ansettelsesforhold
kombinert med en god opplæring, skårer
hØyest i det amerikanske aksjemarkedet. I
Europa ligge man litt etter med å oppdage
dette.
Så har politikerne satt fribilletordningen
vår under lupen igjen. Med jevne mellomrom blir den det. Finansdepartementet
vurderer på nytt om slike reiser bør
skattelegges. Ingenting kan sette sinnene
til de ansatte mer i kok, enn å pirke borti
fribilletordningen vår, Her støter politikerne på en bastant front.
I pressen skrives det at vi har gratisbilletter. Det er ikke riktig. Vi får billlige
biletter og vi får komme med hvis det er
ledige seter. Det er det ikke alltid. Det er
ikke uvanlig at folk har ventet i over en
uke på å komme hjem fra Bangkok og
andre populære reisemål. I deler av
sesongen er enkelte ruter sperret for bruk
av ID-billetter. Alle som har reist en del
med ID billetter kan fortelle en eller annen
grøsser fra turer hvor de er blitt kastet av i
bushen, og har måttet vente x-dager på
neste maskin osv- Utgifter i forbindelse
med uventede hotellovernattinger kan bli
ganske betydelige.
I New Zealand innfØrte politikerne skatt
på de ansattes fribilletter Dette falt ikke i
god jord. Det ble nedsatte en aksjonskomite med representanter fra alle landets
forskjellige luftfartsforetak. LØsningen var
genial og enkel. Det ble utarbeidet lister
over alle politikerne som var med på å
stemme forslaget igjennom. Hver gang en
politiker på denne listen skulle ut å fly,
fikk vedkommende lov til å få boardingkort og komme ombord i flyet. Før start
ble det på flyets høyttaleranlegg opplyst at
flyet ikke kom til å ta av fØr ved-

kommende politiker, som forøvrig satt på
sete slik og slik, hadde forlatt maskinen.
Resultatet var det samme hver gang. Alle
de andre passasjerene ombord presset på
for å få politikeren ut, slik at iallfall de
kunne få kommet seg av gårde. Etter tre
måneder slo politikerne retrett og kansellerte hele ordningen. La oss håpe at ikke
norske politikere stiller seg slik til.
Siden sist har jeg tatt jobben med å skrive
inn et helt nytt adresseregister for INFO.
Det gamle lå i Word Perfect, noe som
snart ikke finnes lenger. Jeg forsØkte og
konvertere registeret over til Word 6.0,
men det ble all verdens største puslespill.
Derfor endte jeg opp med å skrive alt inn
på nytt. Det gikk noen dager med til dette.
Hvis de som får tilsendt INFO i posten
oppdager feil, eller ikke får dette
nummeret tilsendt, vennligst ta kontakt, så
skal jeg rette opp feilen.
I INFO redaksjonen jobber vi jevnt og
trutt med å forbedre bladet. Denne gangen
har vi byttet trykkeri. Vi var godt fornøyd
med det trykkeriet vi har brukt, men prisen
ble for hØy. Vi er derfor spent på hvordan
resultatet blir denne gangen med bruk av
nytt trykkeri. Også i NFO har vi budsjetter
som skal holdes, og INFO redaktørens var
i ferd med å sprekke.
Igjen har vi vært nødt til å øke opplaget,
da etterspørselen etter INFO stadig øker.
Dette er gledelig. Bunken jeg la ut på
Sola-konferansen forsvant i løpet av 30
minutter. Målsetningen for INFO er klar.
Først og fremst skal vi informere våre
medlemmer; dernest profilere flyteknikerkorpset utad som den seriøse arbeidstagergruppen vi er. Jeg føler at vi er langt på vei
til å lykkes.
Red.

Kunsten å informere
E

n kaptein ga følgende ordre til sin
overstymann: "Ca. klokken 20.00 i
morgen kveld vil Halleys komet være
synlig herfra. Dette inntreffer bare en gang
hvert 76. år. Gi ordre til mannskapet om
samling på styrbord broving i arbeidsantrekk. Jeg vil forklare dette sjeldne
fenomenet for dem. Hvis det regner, kan
vi ikke se kometen, og vi samles i messa.
Der vil jeg vise noen bilder av
fenomenet".
Overstyrmannen sendte beskjeden videre
til maskinsjefen: "På kapteinens ordre
kommer Halleys komet til å vise seg

I
I
1
I
I

kl. 20.00 over vårt område. Se til at
mannskapet bærer arbeidsantrekk. Etterpå
er det samling i messa, der dette sjeldne
fenomen, som inntreffer bare hvert 76. år,
skal skje".
Maskinsjefen beordret arbeidslederen: "På
kapteinens ordre blir det samling i
arbeidsantrekk i morgen kveld kl. 20.00.
Den berømte Halleys komet viser seg i
messa. I tilfelle regn, gir kapteinen ny
ordre, hvilket bare hender hvert 76. år"
Arbeidslederen meddelte stuerten: "1
morgen kveld kl. 20.00 opptrer kapteinen i

messa sammen med Halleys komet. Et
fenomen som inntreffer hvert 76. år. I
tilfelle regn, gir kapteinen ordre om at
kometen viser seg i arbeidsantrekk.
Og dette er meldingen stuerten satte på
oppslagstavla. "Hvis det regner i morgen
kl. 20.00, kommer den berømte skipsreder
Halley, 76 år, iført arbeidsantrekk til å
fyre av en komet i messa sammen med
kapteinen.

Sakset fra
INFORUM nr. 3 1996

FARGEAKVARELLER av fly tjenestegjort
i Luftforsvaret 1945-1996
Limitert serie (500 stk. av hver).
Dykket på hvitt bestroket kartong 250 g i målene 3 0 x 4 0 cm.
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Pris kr. 198,-

I inkl. porto og emballasje
I
I Fslgende er nå for salg:
I F-86F Sabre 332 skv. .Flying Jokerm AH-D
I F-86K Sabre 334 slrv. .Cola Red. RI-Z
I F-104G Starfighter 331 skv. FN-N
I F-5A Freedom Fighter 336 skv. «Tiger»~208%
I
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Fslgende kan bestilles (lev. høst '96):
PR Mk.XI Foto Spit/Fotowing (717 skv.) A-ZB
L.F Mk. IX Spitfire 331/332 skv. A-C1
T-33 "T-Bird»718 skv. DP-K
F-84G «Thunderjet»338 skv. MU-L
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Human Factors in Airline Maintenance
By Allan Hobbs Air Safety Investigator (Human Perforrnance) BAS1

From Asia-Pacific AIR SAFETY
March 1995

O

n 11 September 1991, CONTINENTAL EXPRESS FLIGHT 2574 was
on descent into Houston Texas on the
return leg of a Houston-Laredo service.
On board the Embraer Brasilia were 11
passengers, the two flight crew and a flight
attendant. As the aircraft descended
through 11,800 ft, the leading edge of the
left horizontal stabiliser separated from
the aircraft. As a result of the aerodynamic
disruption, the aircraft pitched down and
broke up in flight. All 14 persons aboard
were fatally injured.
As the investigation progressed, attention
focused on the maintenance of the aircraft.
The night before the accident, work had
been carried out on the Brasilia's "T-tail",
involving the replacement of de-ice boots
on the leading edge of the horizontal
stabiliser. The work was only partially
completed when a shift change occurred.
The screws holding the de-ice boot to the
upper surface of the left horizontal stabiliser had been removed in anticipation that
the de-ice boot would be changed.

Motorskift på SAS MD-80.

However, the screws on the lower surface
had been left in place. Workers on the
incoming shift were not aware that any
screws had been removed from det left
side of the tail and apparently did not see
the bag of removed screws which had
been left near the aircraft. Due to time
constraints, it was decided to replace the
left de-ice boot at a later date and the
aircraft was signed back into service with
the upper screws missing. The flight crew
would not have been able to see the upper
surface of the horizontal stabiliser during
the morning pre-flight check.
The National Transportation Safety Board
investigation identified deficient maintenance practises within the airline and raised
concerns about the adequacy of FAA
surveillance of airline maintenance. (1)

The number-two safety issue
Human error in maintenance is only just
beginning to receive the attention it
deserves. Air safety statistics frequently
list maintenance as a minor causal factor
in airline accidents. Yet, when safety
issues are presented alongside the

fatalities which have resulted from them
on worldwide airline operations, maintenance and inspection emerges as the
number-two safety issue after controlled
flight into terrain (see Figure 1).
Maintenance lapses are not just costly in
terms of life and property, but can als0
cost an airline dearly as aircraft are
delayed, diverted and turned back.
In one of the few attempts to analyse the
types of error which occur in maintenance,
the UK CAA has reported that in a three
year period, the top eight maintenance
problems affecting aircraft over 5,700 kg
were:
1. incorrect installation of components;
2. the fitting of wrong parts;
3. electrical wiring discrepancies (including crossed connections);
4. loose objects (tools etc) left in aircraft;
5. inadequate lubrication;
6. cowlings, access panels and fairings not
secured;
7 fuelloil caps and refuel panels not
secured; and
8. landing gear ground lock pins not
removed before departure (2)

The following examples illustrate how
apparently simple maintenance oversights
can contribute to major disasters.

Yet listing the physical descriptions of
what happened does not assist in understanding why these events occured. As
aviation industry begins to look at the
human factors which affect the quality of
airline maintenance, it is becoming apparent that maintenance faces some special
challenges.

In 1991, a Canadian registered DC-8
departed Jeddah, Saudi Arabia, with two
under-inflated tyres. Although several
maintenance personnel knew of the low
tyre pressures, they were not aware of the
hazards of operating at low tyre pressure.
During the take-off run, two tyres failed,
igniting rubber fragments still attached to
the wheel. When the landing gears was
retracted the fire spread to the wheel well
and eventually burnt through control
systems. The crew lost control of the
aircraft as they attempted to return to the
airport for an emergency landing. All 261
on board were killed. (3)

In the early days of flight, pilots endures
noise, wind and extreme temperatures as
an accepted part of aviation. Maintenance
technicians must still contend with the
elements in ways that few airline pilots are
required to do. A maintenance worker
may be required to perch high above the
ground, perhaps in rain and darkness,
comrnunicating by hand signals through
deafening noise.

In June 1990, the windscreen of a British
Airways BAC 1-11 blew out as the aircraft climbed through 17,300 ft. The accident was traced to the incorrect installation of a new windscreen during the
night shift before the flight. The windscreen had been installed by a shift maintenance manager using incorrect bolts. (4)

Maintenance is different in other ways as
well. An air traffic controller can unplug
from the console at the end of the day,
knowing that the day's work is finished.
When the flight crew leave the aircraft at
the end of a flight, the chances are that any
mistakes they made affected that flight
only (unless they damaged the aircraft).

But when maintenance personnel head
home at the end of their shift, they know
that the work they performed will be
relied on by crew and passengers for days,
weeks or even years into the future.
Maintenance personell are called upon to
solve a diverse range of problems.
Diagnosing a problem on the basis of a
sketchy report by a pilot can ca11 for
creative thinking and experience. But
creative thinking can sometimes create
new, unexpected problems.
To illustrate - in May 1979, an American
Airlines DC- 10 crashed shortly after
taking off from Chicago. At rotation, the
number-one engine and pylon broke away
from the wing, severing hydraulic lines.
As the aircraft climbed away, hydraulic
fluid was lost, and the outboard slats
on the left wing retracted, while the
slats on the right wing remained extended.
The aircraft rolled to the left and
descended into the ground. All 27 1 people
on board and two people on the ground
were killed.
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The engine pylon had failed as a result of
a fracture that was attributed to
maintenance practises at the airline.
Although the manufacturer spesified that
the engine and pylon should be removed
separately, the airline had developed a
one-step maintenance procedure in which
the engine and pylon were removed as
one unit. This not only saved about 200
person hours of labour, but was also
considered safer as it reduced the number
of fuel lines, hydraulic lines and wires
which needed to be disconnected. The
procedure adopted by the airline involved
supporting the engine with the use of a
fork lift.
The safe completion of the procedure
relied upon accurate movement of the fork
lift to avoid damaging the pylon and its
attachment points. Unfortunately, the
engineers who wrote the procedure were
not aware that the fork lift could not be
controlled with sufficient accuracy. The
engineers never observed the entire
procedure being performed by maintenance personnel and were not aware that
the proced~ire was more difficult than
planned.
In the year before the accident, another
airline using the same procedure had
damaged engine pylons, yet the damage
had been blamed on "maintenance error".
The cause of the problem was not fully
investigated and the damage was not
reported to the FAA. ( 5 )
Many maintenance tasks are too large to
be completcd in a single shift and ille
i.t.sulting hand-over is a \igiiilicaiit cha1
lenge to job quality. Paperwork geiierally
ensures a seainless contiiiuity of worh
tasks; however, cross-shift rnisumlci-standings can still occur The l3i:isilia
accident described at the beginninp of this
article illustrates the danger inherent in
shift hand-overs.
Maintenance is driven by papeiwork.
Although the maintenance manual and
task cards specify the procediiies to be
followed, there is the potenti:il for a
divergence between the p r o c c ~ i ~ i ion
e~
paper and the way the job is actually
performed. Reducing the gap batwecn
procedures and practise is not just a m a w
of making workers do the work "by the

book"; it is also necessary to ensure that
the procedures ase realistic and as convenient as possible. Informal wnih prnctises or "norms" often replrice cumbersome or unworkable standard procedures.
Because norms ilre not documented and
rely on assumptions alriout "the way we do
things asound hese", dcviaiioii li.(im 211
expected noriri can bc as danperous as
deviation from a formal procedure.
While cliccklists have become essential
aids to Right crew. niainirnance has come
to rely on the sign-off of t:isl, cards and
other dociiilic~iiatioiia\ an assurance that
work has been satisfactorily conlpleted.
While ilicrc are benefits in this system,
there :tre a number of potential problems.
includin~ the risk of "seiial sign-off"
where a large number of tasks, some possibly"incomp1ete.are signed off at once
At mos1 airlines, maintenance rnanagers
are faccd witli the challenge of co-ordinating the work of diverse work teams.
Crew resoiiice management (CRM) is an
essential cleiiierit of flight crew performance. Yet Riphl crew do not in general
have to co-ordinale with other crews in the
course of a flight. Biit an aircraft on the
ground may be worked on by several
maintenance crew-s~multaneously.Maintenance faces all the prvblciii{ of coordination of work within crews, but also
faces the potentially greater challeiigr of
co-ordinating work between crews.
Finally, maintenance workers must contend with shiftwork and fatigue without
tlie benefit of duty-time lirnitations.

Orgaiiisat ioual probleriis
There is no simple way of ensuring the
maintenance essoss will not occur. However, an important step towards niaintenance safety is the recognition that
maintenance quality lapses may be
indicators of wider organisational problems. Organisational factors were exposed
in 1983 when a US-operated L- l O l l experienced a triple engine failure. The aircraft
was en route from Florida to the Bahamas.
On descent to tlie destination, the low oil
pressure warning light on the number-two
engine illuminated and after shuturig
down that engine, the captain deci&d to
return to Miami on two engiiie~.While

returning to Miami. the oil warning lights
on Ille reinaining two engines illu~iiinated
and ai 16,000 ft the number-three engine
flaiiled out, followed five minutes later by
ihc number-one engine. The aircraft descetided without power to 4.000 ft, at
wliicli point the number-two engine was
restarted. A successful olle-engine landing
was then made at Miami.
The investigation revealed that on all three
engines, master chip detectors had beeil
installed without O-rings, allowing oil to
leak from the engines in flight. Over a
period of 20 inonths, the airline had
experienced 12 separate incideiits invol
ving in-flight engine shutdowns and
unscheduled lalidings due to piobleins
witl-i O-ring seals and master chip detector
installation problems. As the NTSB reported, "In every iiicident... management
investigated the circuinstances and concluded that the probleni was with the
inechanics and not with the maintenance
procedure." (6) Rather than adressing the
wider system problems, the incidents
resulted in individual disciplinary action
and training.

A deeper investigation by management
would have revealed that an inforinal
work practise (or norm) had developed at
the airline, whereby mechanics were
routinely issued with chip detectors with
the O-rings already installed. When an
exception to this established norm
occui.ied. and cliip detectors were issued
without O-ringh. the mechanics did not
notice that the O-i-ings were missing. (7)
O f cniiiw tiininit.ii;iiicc. engineers must
take responsibility for the quality of their
work. But blaming workers for coinplex
quality lapses sometimes diverts atteiition
from Ioiig-standing orgiiiiihaiional probl e m ~In
. dir: case of the BAC 1-11 accideiit
~~fesrerl
to cai-lier, there was evideiice to
suggest that the error of the shifi inaitiLenance manager was partly a refleciioii of
tailures of management, procedures and
the regulatory authority. For example, t l z
procedures for changing a windscreen a,
the particular airline had few system
defences or backstops. No one checked
the work of the shift maintenance manager
and there was no requirement to p e s d e
the aircraft on the ground after a windscreen change.

A second organisational flaw which can
afflict maintenance organisations is a
reluctance to report difficulties or errors,
sometimes because ersors are seen as
insignificant. Yet as has been illustrated
earlier, seemingly insignificant problems
can have very serious consequences.

What can be done?
Having demonstrated that human factors
and human essor are real threats to the
quality of maintenance, it is time to consider what can be done about the problem.

taught to communicate clearly
assertively.

and

Sadly, it sometimes takes an accident or
serious incident before there is agreement
on what needs to be changed within the
organisation. It is far better to identify the
human factors and organisational failings
before they have an opportunity to cause
trouble, because reacting to disasters after
the event is a costly and inefficient way of
improving safety.

broblem in FAR 121.369 para 9, whiclz
states: "Procedures to ensure that required inspections, other maintenance,
preventative inaintenance, and a~terations
that are not cornpleted as a result of shift
changes or similar ivork interruptions are
properly cornpleted before the aircraft is
released for service." It is most important
that the handover is 100% complete, a tiny
detail left out might mean catastrophe a
fevv lzours later. Yozi might know the aircraft type well, perhaps the fellow coming
on shift does not. These are all Izuman
factors, not deliberate malpractises.

Notes
As a first step, it is important to acknowledge that human error is an unavoidable
reality. Systems and procedures must be
designed to anticipate minor errors and to
prevent them from contributing to major
probleins. For example, designers have a
responsibility to produce systems and
components which cannot be installed
wrongly. Management should als0 recognise that shift changes, night work and
other conditions can increase the chance
of essors.
Before things go wrong, maintenance
organisations should recognise that the
origins of problems may lie as much with
the organisation as with individual
workers. From time to time, it helps to ask
questions such as the following. Would
work grind to a halt if things were done by
the book? Does maintenance quality ever
take second place to commercial pressures? Are incidents investigated and
publicised within the company? Is there a
system in place to allow maintenance
personnel to express their concerns? Are
workers afraid to admit their mistakes
because of a fear of punishment?
After an incident has occussed, it is
important for the organisation to assess
why it happened, without merely looking
for people to blame. Incident investigations are an excellent opportunity to
discover weaknesses in the system.
Training maintenance personnel in human
factors and crew resource management
can als0 help to avoid human-related problem~.Crew resource management for
maintenance has already been successfully
introduced by some North American
casriess. Participants learn about issues
such as stress and work pressures and are

1O
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Denne artikkelen er sakset fra våre
engelske kollegaer sitt medlemsblad
TECHLOG. Kommentarene nedenfor er
skrevet av et av deres medlemmer, Mike
Newman, som vi har blitt godt kjent med
gjennom vårt arbeid i AEI. (red.)

MN - Human factors is only just beginning to receive the attention it warrants.
Most of us have recognised this, particularly when we have been in the position of
defending someone who hud committed a
misdemeanour, having previously led a
blameless existence. The ALAE has been
involved in several such cases. In the
main, we have been able to help our
members. Occasionally, the cause was
down to insufficient training; at other
times the human factor could not be
ignored, but very often was. Most of our
arguments cerztred around these two
points. A highly trained person does not
deliberately make a inistake, sorne
abberation is the cause.
The shifi handover is mentioned as being
critical. The FAA have recognised the

Until recently, it was easy enough for
management to get rid of an erring member of s t a . A blameless career suddenly
wrecked by a moment of folk. People who
constantly make mistakes are not
employed for long, or are moved sideways. Things are changing, and I believe
that "corporate responsibility" is aiding
that clzange. Tlze company as a whole now
becomes at fault, until yroved innocent.
This lzas promoted that humarz factors
aspect; the question now is "WHY?",
rather than "HOW?". In some accidents it
was not too dz~icultto establish HOW, but
the question WHY was rarely asked, or not
thoroughly investigated. It tvas, perhaps,
only the AAIB tlzat took this yarticular
aspect on board as part of accident
investigation.
The CAA recognises the need for a
tlzorough investigation into the WHY of an
accident, as well as the HOW. A few
months ago, Mike Bramwell and I discussed the possibility of a Human Factors
Reporting System with the CAA. We put
forward 17 suggestions towards forming
the basis of such a system. Regrettably, I
have to report that progress has been very
slow since our meeting, but I believe that
it will come. Other UK aviation disciplines have a human factors reporting
system; it is a mystery to me why
engineers have not been included.
The article be Alun Hobbs presents the
argument for researching human factors
in civil aviation accidents. We commend it
as the way forward. If the WHYs can be
detemined perhaps the HOWs will lose
some signiJicance. Human error is important to any accident investigation.
Mike Newman
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Den sentrale tariff revisjon 1996

Alle skulle ha fått orientering om
resultatet, så det er ikke mye å terpe på i så
henseende, men kanskje er det likevel
fornuftig å si noe rundt oppgjøret, hvordan
en ser det fra posisjonen som forhandlingsleder.

motpart i et tidlig stadium av forhandlingene. Ingen vil gi særlig slipp på
egne krav og heller ikke godta motpartens.
En blir litt sittende og vente på gjerdet.
Men det foregår med meget små skritt i en
retning av enighet hele tiden. Jeg må
innrømme at ved 9-tiden den siste kvelden
så det ut til å bli helstopp, uten enighet og
med derpå følgende mekling, men en
kreativ arbeidsgiverside fikk plutselig opp
noe som gjorde det mulig å rydde unna de
punktene som sto igjen. Den av dere som
tror at en med å gå i mekling ville ha
oppnådd store endringer og forbedringer
der, tror jeg tar feil.

Fire mØter måtte til for å komme til
enighet. Tildels lange møter. Det lengste
fra 10 om formiddagen til 2 om natten. En
kan spørre seg om det er nødvendig med
så 'mange timer for å komme frem til
enighet, og svaret er at det ser slik t. Det
er vanskelig å legge press på seg selv og

Jeg har vært med på oppgjørene siden
1981, og kan ikke se at de oppgjørene
hvor mekling har vært brukt har gitt særlig
annet enn det en oppnår uten mekling.
Meklingsmannen kan ikke selv foreslå noe
som partene ikke vil være med på. Han vil
sjekke dette før forslag legges frem, så det

D

et er litt skummelt å skrive særlig
rundt tariffrevisjonen på nåværende
tidspunkt. Avtalen er ute til uravstemming, og om vi får et nei-flertall der, vil
oppgjøret gå til mekling, og resultatet er
således litt uvisst. Bortsett fra det, så kom
en til enighet om et anbefalt forslag til
oppgjør.

P

Overfylling av fuel mv.
Fjernes raskt, effektivt,
renslig og rimelig med
spesialprodukter fra

Olje & Miljø AS

Cecilie Thoresens vei 5
1153 Oslo

Produkter mot s ~ogl utslipp av olje og kjemikalier
~ l f 22
. 29
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er også i mekling partene som blir enig.
Forhandlingene skjedde i en meget gemyttlig tone, noe som jeg føler er med på å
løse problemer isteden for å lage dem. Jeg
vil tro dette kan være noe forskjellig fra
organisasjon til organisasjon, men som
sagt hos oss fungerer dette bra. At vi innad
til tider kan være litt opphetet, er bare slik
det skal være. Meningsbrytinger innad er
bare av det positive, og det fremmer
kreativiteten når det stopper opp. Til
sammen var vi 13 fra NFO på et eller flere
møter, mens arbeidsgiversiden var 11.
At de tekniske instruktørene nå har en
tariffavtale gjennom NFO er noe nytt.
Tidligere var dette svært uklart, hvor det i
realiteten ikke var noen organisasjon som
tok spesielt vare på denne gruppen. Dette
kan sees på som en avgjørende endring i
flyteknikeroverenskomsten.
At vi fikk det generelle tillegget som
endring av prosent sertifikat tillegg, samt å
bytte ut 0,4 prosent tillegg på juledag,
påskedag og pinsedag til en øking av
prosent sertifikat tillegg, må også være av
det mest positive ved dette oppgjøret. Når
en så kommer til lokaloppgjør med et
krone-tillegg som vanligvis legges på
grunnlønn eller basislønn, skjønner alle
hva det betyr med en endring av prosent
sertifikat tillegg. I forhandlingene var vi
enige om at verdien på kr. 1,50 som er gitt
i andre oppgjør, tilsvarer en endring i
sertifikat tillegg på 1,5 %, samt at verdien
på den nevnte helligdagsgodtgjøringen
tilsvarer 1,O %, noe som til sammen gir en
endring i prosent på 2,5 tillegg. Dette er
altså ikke en reell Økning i og med at en
selger noe, men på sikt tror jeg dette er bra
å leve med.
Når dette leses håper jeg et flertall av
medlemmene er enige med forhandlingsutvalg og sentralstyre. Hvis ikke, håper jeg
i det minste misnøyen kommer intern og
ikke i media. Det vil i så tilfelle ikke være
positivt for organisasjonen å få brettet ut
interne uoverensstemmelserpå TV.

Fax 22292602
Rolf Dybwad
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Boliger til salgs på Romerike

PENTATRIUMSHUS. Bel. i rolig og
barnevennlig strøk ca 1 km fra sentrum.
Oppf 1968. Modernisert 1985. BTA
129lBOA 107 kvm. Innh bla 3 sov, kjk
mlmørk eikeinnredning og integr.
hvitevarer. Stue mipeis og utg terrasse.
530 kvm tomt. Bud mottas!
Adr: Tungen 25. Visn e/avVm/ megler
Nina H Tømterud 63972070.

ENEBOLIG. Bel. ca 10-15 min kjøring fra
Gardermoen. 5 min kjøring til Råholt
sentrum. 1285 kvm meget solrik tomt
beliggende nær Hurdalsjøen i landlige
omg. Oppf ca 1920. BTA 96/BOA 70
kvm. Innh bla 2 sov. Dobb garasje. Visn
elavi 63907189. Adr: Berger. Prisant kr
460.000,-. Megler: Nina H Tømterud
63972070.

ENEBOLIG m/ ca 3.000 kvm tomt bel.
nær Glomma. Oppf 1920 ombygd/
påbygd 1980-86. BTA 115/BOA 106 kvm
innh bla 3 sov. Kjøretid fra Gardermoen
ca 30 min. Prisant kr 700.000,-.Adr:
Nedre Hagaveg, Visn elavti 63900673.
Megler: Nina H Tømterud 63972070.

ENEBOLIG bel ca 10-15 min kjøring fra
Gardermoen. Barneskole, -park, post og
dagligvare på stedet. 2.456 kvm opparb
tomt. Oppf 1910/om-påbygd 1986. BTA
176lBOA 135 kvm. Innh bla 4 sov.
Stabbur. Uthus. Prisant kr 850.000,-.
Visn elavt 63975049. Adr: Granly.
Megler: Nina H Tømterud 63972070.

GENERASJONSBOLIG.Kort vei til
sentrum. Ca 10 min kjøring til Gardermoen. 1835 kvm solrik tomt. Hus A:
oppf 1970. BTA 152lBOA 138 kvm. Innh
bla 3 sov. Hus B: oppf 1954. BTA
180IBOA 135 kvm. Innh bla 3 sov. Dobb.
garasje. Bud mottas! Visn elavt
63970617. Adr: Kvernlivn 16.
Megler: Nina H Tømterud 63972070.

Skarnes

PEN REKKEHUSLEIL. bel ca 1 km fra
sentrum. Ca 10 min kjøring fra Gardermoen. Oppf 1984. BTA 131lBOA 116
kvm. Innh bla: 3 sov, vinkelstue mlutg
vestvendt ugenert terrasse. Garasje.
Tomt: 176 kvm. Visn e/avt 63970576.
Adr: Dølihagan 13c. Prisant kr 800.000,-.
Megler: Nina H. Tømterud 63972070.

STOR ENEBOLIG m11508 kvm flat
opparb, solrik tomt ca 1,5 km fra
sentrum mlkomm. adm, off.komm,
forretn og skoler. Ca 40 min kjøring til
Gardermoen. Fine naturomr sommer
som vinter. Innh bla 3 sov, kjeller-stue,
stor stue. Peis på både kjk og stue.
VtILt: 1.050/900.000,-. Adr: Ospelivn 27.
Megler: Nina H Tømterud 63972070.

ENEBOLIG bel ca 35 min kjøring øst for
Gardermoen. Flat, opparbeidet tomt
bel inntil jernbanen på Bodding (stoppested). Kort vei til Glomma. Ca 5 km sør
for Årnes. BTA 286/BOA 180 kvm. lnnh
bla 5 sov. Prisant kr 790.000,. Adr:
Stenboddingsvn. Visn e/avt 90508090.
Megler: Nina H Tømterud 63972070.

OLAVSTUNET. Bjørn AS - ny utbygger på
Brånåsen - tilbyr nye hustyper. Eneboliger, frittståendekjedede. Fleksible
løsninger. 119-174 kvm. BRA. Eiertomter.
Sentral beliggenhet - midt mellom Oslo
Sentrum og Gardermoen. Nær marka og
friluftsområder. Barnevennlig. Priser fra
kr 925.000,-. For mer info og prospekt
ring Bjørn AS, tlf 63846662161.

NYTi BOLIGFELT - Østre Strøm. Felt Al,
nesten utsolgt - kun 2 igjen. Felt A2,
nylig utlagt. kun 10 igjen. Solrikt.
Eiertomter. Barnev. og trafikksikkert.
Kort vei til skoler. Flere hustyper å velge
mellom. Bruksareal fra 150 kvm. Innfl.
96/97. Husb.lån. Priser fra kr 1.005.000.
Ring Bjørn AS på tlf. 63846662 el.
63846661 for prospekt og nærmere info.

1-ROMS SELVEIER, sentralt mlgangavst.
til alle servicetilbud. Oppf. 1952,
BTOIBOA 35/24 kvm. Inneh: Gang, wc,
kjk og stue. Dusj i etg. over. Fellesutg. kr
397 pr. mnd. inkl. sentralfyr og v.vann.
Kabel-N. Dørtlf. Loftsbod. Prisant:
265.000,- + omk. GI BUD! Visn. i
Sørumsgt. 28b, 3. etg. elavt m eier tlf.
63810381. Megler: Eva Lunner,
63819409.

Vi har til enhver tid rundt 100 boliger til salgs på Romerike.
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ENEBOLIGIFRITIDSEIENDOM mlnaturtomt bel i landlige omgivelser i Bratlia.
Ca 6 km fra forr. Gangavstand til buss.
Inneh. kjeller, 2 boder, wc. 1 etg: Stue,
kjk, 2 sov, badlwc. Bygd i 1956. ETA 151
kvm. Dobbelgarasje bygd i 1986. Eiet
tomt på ca 2 mål. Prisant: 550.000 +ca
2,6% off. omk. Visn. i Bratlia elavt
mlselger tlf: 90831261. Megler:
Wesenberg, tlf: 63819409.

STILLE ENEBOLIGOMR. i ende av blindv.
mlutleiemulighet. Nær off. komm, forr,
skoler. Inneh: Sokkelleil. stue, kjk, sov,
badlwc. U.etg: hall, sov. 1.etg: Stue, TVstue, kjk, vasker., badlwc. 2.etg: uinred.
loftsstuehov, 1 sov. Bygd i 1991.
BTNBOA 2021160 kvm. Carport ny i -95.
Prisant: 1.350.000,- + ca 2,6% off.omk.
Visn. i Audunsv 16 etter avt. mlmegler
Wesenberg, tlf. 63819409.

ENEBOL1Wanneksluthus, ca 500 m nord
for Åneby langs RV4. Nær busslforretnl
skoler. Eneb oppført 1926, omb i 1977.
Bto 130 kvm + kjeller mllav takh, Boa
115 kvm. Anneks oppf 1989, BTOIBOA
55146 kvm. Bærer preg av slitasje, elde
over tid. Noe fornyevoppusset senere år.
Eiert. ca 1,4 mål. Vfflt: 450.0001375.000.
Gi bud! Visn i Bliksrudstubben 27 elavt
mlmegler Eva Lunner, tlf. 63819409.

--
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2-MANNSBOLIG. meget solrikt mlutsikt i
stille villastrøk vIStrømmen. Kort vei til
off. komm, forr. Innehold: Uetg: boder,
dusjlwc. l.etg: Stue, spisestue,
mellomstue, kjk, wc, sov, terr. 2.etg:
stue, kjk, 2 sov, spisestue, wc. Loft. Bygd
1945. Omb: 52. ETAIBOA 2121154 kvm.
Prisant: 950.000 +ca 2,6% off. omk.
Visn i Bassengvn 13 elavt mlmegler
Wesenberg, tlf. 63819409.

E

'Y
ENEBOLIG v1Roa stasjon. Solrikt. Utsyn.
Oppf 1929, påkostet utv: nytt tak, etterisolert, noe ny panel og vinduer, innv.
oppusset mlbla nytt kjk. BTOIBOA
l751127 kvm. Bla 3 sov. Eldre gar.bygg
på 105 kvm. 690 kvm tomt. Verditakst:
875.000. Prisant: 650.000 + omk. Visn i
Nordliagutua 8 elavt tlf. 94348942 eller
67537754. Megler: Eva Lunner, tlf.
63819409.

ENEBOLIG mlutsikt til Glomma. Nær
Fetsund sentr. mlbuss, tog, post, bank,
forretn, skole. Oppf 1984, BTOIBOA
206lca. 155. Bla kjstue, kjølerom, kjk
m/sp.pl. og furuinnr. mlinneb. oppv.maskin og kjøleskap, 4 sov. Garasje. 857
kvm eiet tomt. Prisant: 990.000 +ca
2.6% off. geb. Visn i Haugerbakken 7b
elavt mleier tlf. 63880967. Megler: Eva
Lunner, tlf. 63819409.

REKKEHUS selveiet. Pen bel. etabl.
boligomr. nær marka mlkort vei til
skole, barnehage, forrsenter. Opparb.
have. Innh: U.etg: Stue mlpeislutg.
terrlhave, vasker, 2 boder. Inng.plan:
Entre, kjk, 1 utv. bod. 2.etg: 3 sov (1
mlbalkong), bad, wc, bod. Bygd i 1972.
BTNBOA 1261106 kvm. Prisant: 520.000
+ca 2,6% off.omk. Visn. i Steinlivn 20
etter avt mlselger, tlf. 63906631.
Megler: Wesenberg, tlf. 63819409.

GENERASJONSBOLIGv1Hakadal stasjon,
ca 33 km fra Oslo Sent. Nær marka,
gangavst. til tog, skolerlforretn i
nærdistr. Oppf 1956, påbygd 1986.
BTOIBOA 3241180 kvm. Hovedleil. i
l.etg mlbla 3 sov. Liten leil. i 2.etg ml1
sov. Kjeller. Dbl.gar 1.338 kvm eiet
tomt. Prisant: 1.040.000 +ca 2,6% off.
geb. Visn i Leikvangvn 4 elavt mlmegler
Eva Lunner, tlf. 63819409.

-

Årnes

I

REKKEHUS bel. sentralt i etabl. boligområde mlkort vei til buss/skoler/post/
butikker. Innh: Utebod. l.etg: 3 sov,
badlwc, hall mlgardr. 2.etg: Stue m l
spisestuelutg. terr, kjk, vaskerom. Bygd
1972. ETA ca 89 kvm. Garasje i fell.anl.
Andel fellesgjeld: 5.084,-. Husleie kr
2.257 pr. mnd. Prisant: 590.000 + geb. til
forr.fører. Visn. i Tårnbyvn 403 elavt
mlselger, tlf. 63844793. Megler:
Wesenberg, tlf 63819409.

ENEBOLIG, koselig og velholdt
mlusjenert og solrik bel. Fin utsikt. Eiet
tomt, ca 2 mål. Oppf 1960, mod. 1987.
BTOIBOA 2291210 kvm. Bla hagestue,
stue mlpeis, spstue, stort kjk. mlsp.pl og
furuinnr., fltsl. bad m/v.kabl., 3 sov.
Dbl.gar. på ca. 50 kvm. Prisant: 990.000
+ca 2,6% off.geb. Visn i Kåråsen elavt
mleier på tlf. 63997834. Megler: Eva
Lunner, tlf. 63819409.

ENEBOLIG v1Marikollen. Høyt, fritt og
solrikt mlfin utsikt mot Øyeren. Utenfor
støysonen. Nær busslskolerlforretn.1friområdelmarka. Oppf 1977178. BTOIBOA
2441174 kvm. Bla 2 stuer, kjstue, kjk
mhp.pl, 2 bad, badstu, vasker. og 4 sov.
Garasje. 842 kvm eiet tomt, dels naturtomtldels opparb. Prisant: 1.390.000 +
omk Visn i Skovengvn 9 elavt mleier tlf
63837155 mellom kl. 18-21 Megler: Eva
Lunner. tlf. 63819409.

VILLASTRØK, meget barnevennlig ca 5
km syd for Årnes sentrum mloff.komm,
forr. Kort vei til skole, barnehage.
Innehold: Kjeller, vasker., uinr. kjellerstue, 2 rom. l.etg: Stue mlutg. terr,
spisestue, åpen kjk løsning. wc, bad.
Loft. Bygd 1982. Dobb. garasj. bygd
1988. BTNBOA 2061118 kvm. Prisant:
750.000 + ca 2,6% off. omk. Visn i
Moltemyrvn 11 elavt mlmegler
Wesenberg, tlf. 63819409.

ENEBOLIG, stor, innholdsrik og spesiell
mlhybelleil. og dobbeltgarsje bel I attr
boligomr på Rasta. Oppf 1987189.
BTOIBOA 4791368 kvm. Eiet tomt på 959
kvm. Verdivlånet: 2.250.00011.800.000.
GI BUD! Visn i Sønnavn 29 el elavt
mleier 94243885. Megler: Eva Lunner,
tlf. 63819409.

STOR ENEBOLIG mlutsikt mot Nitelva.
Ca 2 km til tog. Nær busshkolelforretn.
Oppf 1962, ombygd 94/95. BTOIBOA
2241192 kvm. Bla stue mlpeis, kjk
mlfuruinnr., 2 flisl. bad og 4 sov. Fullst.
rehab. kjeller. 737 kvm tomt. Prisant:
1.400.000 + omk. Visn i Strandvn 27
elavt tlf. priv. 63816688ljobb 22575871.
Megler: Eva Lunner, tlf. 63819409.

PENT REKKEHUS bel. i etabl. boligfelt.
Kort vei til off. kom, forr, marka, skole.
Inneh: 2 utebod. l . e t g Stue mlovn, kjk,
hall. 2. etg: Gang, 3 sov, badlwdvasker
Bygd 1964. Mod. 1987. BTNBOA 107198
kvm. Ny gar. i 1990. Prisant: 650.000 +
ca 2,6% off. omk. Visn i Slattum Terr.
48h etter avt. mlselger, tlf. 67078103.
Megler: Wesenberg, tlf. 63819409.

4-ROMS SELVEIER i 2. etg. i 4-m.bolig i
etabl. og rolig boligomr Oppf 1992,
BTOIBOA 93187 kvm. Inneh: Vf, gang, 3
sov, bod, badlwdvaskerom, stue rnlåpen
kjk.løsn, ca. 15 kvm. terr. Utv. bod.
Biloppst.plass. Fellesutg. Ca kr 900
pr.mnd. Vt/lt: 670.0001570.000. Visn i
Sørjordet 4 elavt mlmegler Eva Lunner,
tlf. 63819409.

ENEBOLIG. Alt på ett plan. Pent bel.
sentralt i etabl. boligomr. mlkort vei til
skole, buss, forr, off. kontorer. Innh:
Kjellerbod. l.etg: Stue mlpeislspisestuel
utg. terr, kjk, grovkjk, matbod, allrom,
badlwc, 2 sovlm mulig. for 3, gjesterom.
Bygd i 1970, omb. 1975. Carport.
BTNBOA 1651128 kvm. Prisant: 975.000
+ca 2.6% off. omk. Visn i Korshagen 7
etter avt. mlselger, tlf. 63877777.
Megler: Wesenberg, tlf. 63819409.

ENEBOLIG, innholdsrik, i stille, barnevenn., men sentralt strøk. Ca 20 min til
OsloIGardermoen. Bygd i 1962, men
senere utbygget og modernisert. Inneh:
bla 3 soverom, stor stue mlpeis, flott kjk
i heltre lys eik innr. mlinnebygde hvitevarer, kjellerstue, 2 bad og 3 wc. Garasje.
Delvis naturtomt på 754 kvm. BOA 187
kvm. Prisant. kr 1.500.000 + geb. Visning
i Tyrivn 4, tlf. p 63876875 et kl 18.00.
Megler: K Nilsen, tlf 63819409.

112 PART AV GEDIGEN 2 M-BOLIG på
Tøyenhaugen med panoramautsikt.
Kledd med Villmarkspanel, nær marka
og alpinanlegg. BTA 173 kvm. Pent
opparb. tomt. Garasje. GI BUD. Visn. i
Tinngruvevn 10 a etter avt. mleier
tlf. 67075085. Megler: Kristin Nilsen,
tlf. 63819409.

TYROLERHUS. Meget innholdsrikt hus
bel. høyt og fritt med flott utsikt i stille
barnevennlige omg. Huset har høy standard og inneh. bla stor stue mlparkettgulv utg. 50 kvm. terr, kjk mlheltre Edel
eik innr. mlinnebygd Bosh utstyr, 2 lekre
bad mlfliser, 4 soverom, badstue, loftsstue mm. Gar. BTA 312. Bygd 1988.
Prisant. kr 1.875.000 + ca 2,6% off. geb.
Visn. i Prost Stabelsvei 614, et. avt. tlf. p
63879641. Megler: Nilsen 63819409.

112 PART AV HOR. DELT 2 M-BOLIG
OPPSAL. Boligen ligger i meget rolige
omg. nær marka med tur og skiterreng.
Inneh. bla stue, 2 sov, kjk, badlwc,
ganger og boder. Bilopps.plass.Visn. i
Tyristubbvn 14, 2.etg. et avt. på tlf.
mleier p 22260216. Megler: Kristin
Nilsen tlf. 63819409.

112 PART 2 MANNSBOLIG, bel. i
Nannestad kommune ca 10-15 min kjøring fra Gardermoen. Ca 1 km til nærbutikk, barneskole og buss. 485 kvm
tomt. Oppf 1971. ETA 1461BOA 139
kvm. Innh bla 3 sov. Prisant. kr 550.000.
Adr: Tulipanvn 55b. Visn elavt, tlf.
63995431. Megler: Nina H Tømterud, tlf.
63972070.

ENEBOLIG. Romslig med hybelleil, på
Fladebyseter,Jessheim, Ullensaker kom.
Nær flyplassen. ca 2 km øst for Jessheim
sentrum. Gode friluftsmuligheter. Tomt
ca 821 kvm, solfylt. Bygd 1987, BTNBOA
2241218 kvm. Innh. bla stue, kjellerstue
og hybelleil. L.takst 940.000, %takst
1.150.000. Visn elavt. mleier tlf.
63970534. Adr: Kløvervn 7, 2050 Jessh.
Megler: Terje Buraas, tlf. 63972070.

NY 112 PARTITOMANNSBOLIG. Nyoppf.
enebolig mlHusbankfinansiering på nytt
boligfelt på Dal, Eidsvoll kommune.
Uinnr. 2. etg. Nær butikker, skoler, buss1
tog og flotte turløyper. P.t. ca 180 kvm
boflate. Husbanklån 520.000.
Pris: 620.000. Visn. elavt. mleier,
tlf. 63965200. Adr: Storliene 9, 2072 Dal.
Megler: Terje Buraas, tlf. 63972070.

NY ENEBOLIG. Nyoppf. mMusbankfinansiering på nytt byggefelt, Dal,
Eidsvoll kommune. Stor utleieleil. i
u.etg. Uinnr. 2.etg. Nær butikker, skoler,
bussltog og flotte turløper. P.t. ca 180
kvm boflate. Husbanklån 820.000. Pris
1.040.000. Visn. elavt mleier.
tlf. 63965200. Adr. Storliene 9, 2072 Dal.
Megler: Terje Buraas, tlf. 63972070.

ENEBOLIG. Romslig, godt vedlikeholdt,
litt nord for sentrum på etabl. boligomr.
Tomt ca. 1 mål, solfylt, barnevennlig.
Bygget 1980, BTNBOA 2281126 kvm.
Innh. bla stue, spisestue, 3 sov, bad.
Gulvvarme. L.takst 900.000, stakst
1.050.000. Visn elavt mleier, tlf.
63971534. Adr. Linjevn. 9b, 2050 Jessh.
Megler: Terje Buraas, tlf. 63972070.

STOR ENEBOLIG. Godt vedlikeholdt,
Kløfta, Ullensaker kommune. Ca 15 min
til flyplassen. Ligger øst for Kløfta sentr.
Tomt ca 935 kvm, solfylt, barnevennlig.
Bygget 1983, BTNBOA 2841257 kvm.
Innh. bla stor stue, stor kj.stue, inntil 5
sov og 2 bad. L.takst 1.050.000, s.takst
1.200.000. Visn. elavt mleier, tlf. 63980318.
Adr. Godtland 2Oa, 2040 Kløfta. Megler:
Terje Buraas, tlf. 63972070.

ENEBOLIG. Koselig enebolig, Årnes, Nes
kom. Ca 30 min til flyplassen. Ca 23 km
fra Årnes sentrum. Gode friluftsmuligheter m bla ridesenter i nærheten. Tomt
ca 1250 kvm, solfylt. Bygget 1971.
BTNBOA 2181148 kvm. Innh. bla stue,
kjstue, stort bad. L.takst 720.000, s.takst
820.000. Visn. elavt mleier, tlf. 63900989.
Adr. Dragsjøveien 53, 2150 ÅRNES.
Megler: Terje Buraas, tlf. 63972070.

ENEBOLIG. Romslig, godt vedlikeholdt
med bra standard på Dal, Eidsvoll kom.
Rask vei til flyplassen. Tog, butikk og
skole i nærheten. Gode friluftsmuligh.
Tomt ca 920 kvm, solfylt. Bygget i 1988,
BTNBOA l741158 kvm. Innh. bla inntil 5
sov, 2 bad, stor stue. L.takst 710.000,
%takst870.000. Visn. elavt mleier, tlf.
63954450. Adr. Ola Skyttersvei 7,2072
DAL. Megler: Terje Buraas, tlf. 63972070.

UTSIKTSEIENDOM, bel. høyt og fritt
med flott utsikt over Vorma, i stille
blindvei. Beletablert villastrøk, gangavst. til sentrum. Ca 1000 m til jernbanest. Oppf. 1926 omb. påb. 1965170185
mlBTA 234, BOA 125 kvm. 1,5 etg. +
kjeller. Festet tomt 2114,6 kvm.
(Festeavg. kr 121,- pr. år). Verdit. kr
675.000. Adr. Tunneltoppen 46. Megler:
Eva Fari, tlf. 63972070.

HYTTEIBOLIGEIENDOM.Bel. i ytterkant
av etablert boligomr. på Opperudholtet, ca 1 km nordvest for sentrum.
Flotte muligh. for variert friluftsliv.
Oppf. ca 1975, påb. 1980. BTAiBOA
46143 kvm. (tilkn. oppf. vann og avløp).
Tomt 720 kvm. Verdit. kr 225.000.
Megler: Eva Fari, tlf. 63972070.

112-PART 2 MANNSBOLIG. Bel. i rei.
nyutbygget boligomr. på Siggerudhagan. Ca 4 km til sentrum og jernbane.
1 km til barneskole og nærbutikk. 20
km til Gardermoen. Oppf. 1993 m1BTN
BOA 105179 kvm. i 1,5 etg. Utv. bod 6
kvm. Delvis opparb. tomt 505 kvm.
Verdit. kr 630.000.
Adresse: Siggerudhagan 22b.
Megler: Eva Fari, tlf. 63972070.

ATRIUMHUS. Bel. i veletablert og
populært boligomr. syd for sentrum. 10
min gangavst. til sentrum og jernbane.
Oppf. 1970 mlBTNBOA I581130 kvm,
Innh. stabbur, dobbelt garasje 38 kvm.
Oppf. 1992. Garasje i rekke mlbod i
kjeller. Tomt 3299 kvm. Verdit. kr
1.200.000. Adr. Tungen 33. Megler: Eva
Fari, tlf. 63972070.

ENEBOLIG. Solrik og trivelig bel. ca 2,5
km øst for sentrum i etablert villastrøk.
Ca 1 km til nærbutikk, kort avst. til buss.
Oppf. 1975 med BTNBOA I631140 kvm
fordelt på 2 plan. Vestvendt tomt på
festet grunn, 801 kvm med vid utsikt.
Verdit. kr 675.000. Adr: Elstadlia 19.
Megler: Eva Fari, tlf. 63972070.

ENEBOLIG med koselig bel. på
veletablert boliqfelt ca 2.5 km øst for
sentrum. 0ppf.1987 i 1,5 etg. t underetg. BTNBOA 2021168 kvm. Garasje.
Pent opparb. og bepl. tomt 777,2 kvm.
Verdit. kr 1.190.000. Adr. Blåklokkevn
23. Megler: Eva Fari, tlf. 63972070.

AiTR. ENEBOLIG. Roms. og innh.rik
eneb i usjenert villastrøk på Sand, ca 3
km til Jessheim og Garderm. Oppf. 1977
ombygd 1985. BTNBOA 2641197 kvm.
Innh. bla kjk, stue, 3 sov, vaskerom, bad.
Kjeller: stue, bad, disp.rom og 2 boder
VffLt kr 1.080.0001950.000, Visn elavt
mleier, tlf. 63971518. Adr. Jørnstuvn. 4.
Megler: Jorun Karlsen, tlf. 63972070.

ENEBOLIG mlverksted bel. på boligomr
på Borgen i landl omgiv omkranset av
gårder og dyrket mark. Gangavst til
barnesklbarneh, idrettsanl og forretn. 6
km til Kløfta og 16 km til Garderm.
Oppf 1960180 og modern 1993.
BTAIBOA I701127 kvm. Inneh: 1.etg. bla
kjk, stue mlutg terr. 2.etg. badlvaskerom, 3 sov og stue. Verkst.hall43 kvm,
kan event benyttes som gar. VtILt kr
790.0001650.000. Visn. elavt tlf. 63986314
eller 33055361 Adr. Borgenveien 13.
Megler: Jorun Karlsen, tlf. 63972070.

ENEBOLIG bel. i etablert boligomr på
Fjellfoten i barnev omg. Kort vei til
barnesk, barnehage og busshpl. Ca 5 km
til Årnes mlkomm. adm. og jernb. Oppf
1982. BTNBOA I251113 kvm. Inneh.: vf,
toalett, entre, 4 sov, stue, kjk, vaskerom
og bod. VffLt kr 680.0001580.000. Visn.
elavt, tlf. 63903414. Adr. Konglevn 16.
Megler: Jorun Karlsen, tlf. 63972070.

ENEBOLIG mlbileilighet over 2 plan bel
etabl boligfelt mlholdepl for buss og
tog. Ca 6 km til Årnes m1komm.adm. og
jernb. Oppf 1985. BTNBOA 2101156 kvm.
Inneh. 1.etg: vf, stue kjk, bad og 2 sov.
U.etg1bileil.: vf, sov, kjk, vaskerom, stue,
toalett. VffLt kr 900.0001800.000. Visn.
elavt, tlf. 63900024. Adr. Bodding
Skoleveg 2. Megler: Jorun Karlsen, tlf.
63972070.

UTSIKTSEIENDOM. Enebolig bel. høyt
og fritt med praktfull utsikt i Garsjøgrenda. Ca 7 km til sentrum, og 5 km til
skole og alpinanlegg. Oppf. 1973 med
grunnflate 96 kvm t underetg. BA0 133
kvm. Inneh. bla kjk, stue, 3 sov, bad, wc,
kjellerstue, gjesterom og boder. Tomt
1.221 kvm. VffLt kr 650.0001550.000.
Visn. elavt mhelger, tlf. 63989150.
Megler: Jorun Karlsen, tlf. 63972070.

Hva finnes på Romerike, og hva er min nåværende bolig verdt?
Ønsker du å få en ukentlig oversikt over de boliger vi har for salg på Romerike, eller ønsker du
å få en kostnadsfri og uforpliktende verdivurdering av din nåvaerende bolig?
Ring eller faks denne siden til oss.
Kryss av

Jeg ønsker å få en uforpliktende verdivurdering av min bolig (uansett hvor i landet jeg bor):
Jeg ønsker å få tilsendt det NOR Eiendom har for salg på Romerike uten kostnad for meg.
Jeg er klar over at tjenester startes opp medio august.
Navn:

.............

Adresse: .........................................
Postnr.

.............

Telefon privat: ..........

.............

............

............

.............................
.............

...

Poststed: .............................................................

................ Telefon arbeid:

Avdeling Strømmen

Avdeling Jessheim

Strømsveien 62
201 1 STRØMMEN
Tlf.: 63 81 94 09
Fax: 63 81 95 20

Storgaten 4
2050 JESSHEIM
Tlf.: 63 97 20 70
Fax: 63 97 31 95

..........................

NOR
eiendom

Årets beste elev
T

orsdag 30. mai var INFO invitert til å
overvære den årlige tilstelningen ved
flymekanikerlinjen på Sogn videregående
skole i Oslo. Det skulle være overrekkelse
av Flyselskapenes Landsforening (FL)'s
sølvfat til beste elev ved avgangsklassene.
Det er alltid hyggelig å bli invitert til dette
arrangementet, og treffe igjen gamle og
nye lærere til en prat over snitter og kaffe.
24 elever går ut i år, hvorav 2 jenter.
Avgangskullet nå er det f ~ r s t e som
kommer ut med Reform -94. Det betyr at
alle som går ut skal gis en mulighet til å
føres frem til fagprøve. I år ser dette ut til
å gå greit, da flyselskapene har økt sine
inntak av lærlinger, samt at Luftforsvaret i
år tilbyr 60 lærlingeplasser i flyfagene.

Sånt sett er det et gunstig tidspunkt
avgangselevene slutter skolegangen på.
Kriteriene for FL'S sglvfat til beste elev
bygger ikke bare på eksamenskarakterene.
Det vektlegges også sosial legning og
oppførsel. Elevene selv får være med å
avgi stemme på hvem de mener bør få
fatet. I år var det en klar vinner. Terje
Lubeck fra FL kunne overrekke fatet til
Thomas Nilsen.
Navnene på beste elev kåret ved de andre
videregående skolene er følgende:
- Roy Nordstrand, Skedsmo v.g.s.
- Stig Hæstad, Sola v.g.s.
- Roar Nordås, Asphaugen v.g.s.
- John-Are Olsen, Bardufoss v.g.s.

Terje Lubeck overrekker FL sitt sØlvfat til
Thomas Nilsen.
INFO slutter seg til køen av gratulanter,
og ønsker alle elevene fra de videregående
skolene lykke til!
Knut

Med 60 år under vingene er vi
fortsatt en viktig leverand~ri norsk flymiljø

I

1

Flyfagkonferansen 1996
Det er bare få av fagene i arbeidslivet som
har "landslinjer" Det er klart at flyfagene
er spesielle i og med at en har behov for
dyrt utstyr, men fra skolene ble flyselskapene berØmmet for sin vilje til å gi
bort "utrangert" materiell. Det ble dog
hevdet fra en skole at det så ut til å ligge
mer prestisje i å gi bort til museum, og at
det egentlig ikke burde være slik at det var
et konkurranseforhold mellom museum og
en skole som skal grunnutdanne fremtidige fagarbeidere og flyteknikere. Denne
knappheten på ressurser er ikke tilfredsstillende. Den menneskelige ressurs er i
ferd med å bli brukt opp!

- -

p

Konferanserleltagerne samlet til fotografering.

F

lyselskapenes Landsforening mangerte 23. april 1996 flyfagkonferanse
på Fornebu hovedgård. Det var omlag 50
deltagere. Disse kom fra Kirkel~itdanningog Forskningsdepartementet, Luftforsvaret, flyselskapene, videregående skoler
(flyfaglinje), skolesjefer, fagopplæringskontoret, opplæringsrådet for flyfag,
Næringslivets Hovedorganisasjon, Luftfartsverket, foreninger etc. Konferansen
ble ledet av Terje Lubeck fra Flyselskapenes Landsforening.
Konferansens overordnede målsetting var,
a) Å legge forholdene tilsette for, og
optimalisere utdanningen i skole og
bedrift.
b) Å gi informasjon og utveksle
erfaringer mellom skolemiljøet og
fagteknisk miljø.
Reform 94 er gjennomført i skoleverket.
Denne reformen garanterer ungdommene
lærlingeplass (fagbrev). Dette må foregå i
et operativt miljø. Lærlingeordningen
praktiseres hos SAS, Braathens SAFE,
Helikopterservice, Widerøe og Luftforsvaret. Det er i denne sammenhengen
viktig at elevtallet etter VK I1 reflekteres
av hva markedet (bedriftene ) kan absorbere. Flyselskapene lever i en dynamisk
hverdag. Det er umulig å legge frem
eksakte prognoser for hvor mange elever
som vil få lærlingeplass om for eksempel
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5 år. Bedriftene ønsker en elevmasse som
de kan velge fra når de har behov for det.
En buffersone for å absorbere svingningene. I kj~lvann av myndighetenes
garanti og bedriftenes ønskemål, ser vi at
det oppstår et problem som noen må finne
en lØsning på. Det kan ikke forventes at
bedriftene skal påta seg et kosnadsdrivende bilde, og føre lærlingen frem til
et fagbrev som de ikke ønsker å utnytte.
Opplæringsrådet, ledet av Birger Bøe, har
laget en opplæringsplan for flyfagene.
Planen er godkjent av departementet. Etter
rådets oppfatning er denne planen tilvirket
i henhold til de kravene JAR stiller, og
skal fullt og helt dekke teoretiske krav til
basic license.
B 1 Line maintenance certifying
Technician Mechanical.
B2 Line maintenance certifying
Technician Avionic.
C
Base maintenance certifying
Engineer.
Flyselskapene skal i fremtiden bare drive
type training.
Det var mange innlegg på konferansen.
Det er umulig å gå i detalj, men skolenes
innspill gjorde inntrykk på oss. Det savnes
ressurser i all ledd. Skolens lærere er
ildsjeler som må ut på bygda for å skaffe
nødvendig utstyr. Det drives en nasjonal
dugnad for å få skolene til å fungere.

I henhold til spesifikasjonene i Reform 94
skal elevene ha innlæring av mer generell
karakter, f.eks. norsk samfunnsfag. Opplæsingsplanen for flyfag har også introdusert nye elementer, som digitalteknikk,
miksoprosessorteosi, vedlikeholdsfag etc.
Opplæringen foregår fortsatt over to år, og
et ankepunkt fra lærernes side er at tiden
ikke lenger strekker til. Det er ikke lenger
mulig å drive lab-øvelser Knaggen å
henge teoretiske kunnskaper på er blitt
borte.
Fra vår side (flyteknikerne med aktivt
ICAO type I1 license) ser vi klart problemene. Flysystemene blir etterhvert mer
komplekse, og det kreves en dyp grunnforståelse for ikke å gå vill i systemproblematikk. Gsunnleggende forståelse
og holdningsskapende informasjon, er
elementer som bygger en solid plattform.
Og denne plattformen er det relativt enkelt
å bygge videre på. Naturlovene er faste,
de kan kombineres på forskjellige måter
for å komme frem til et resultat. Skal vi
fatte hva vi driver med, må disse
naturlovene få en foranksing. Aha-opplevelse, og "dette skj~nnerjeg", er et
resultat av en slik prosess. Skal vi få dette
til, må teori og praksis få rulle som
velsmurte tannhjul. Dyttes det kun på
med teori uten praktisk foranksing får vi
elever som har hort om mye, men den
puggede teorien er vanskelig å nyttiggjøre
seg. Jeg våger sammenligningen med en
PC hvor det legges inn en mengde informasjon uten at den har noe operativprogram.
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En drøftet behovet for lærlingeplasser i
forhold til elevmassen som går ut fra de
forskjellige videregående skolene, og var
rimelig enig i at det passet ganske bra.
Dette er noe en kan konstatere, takket
være det store behovet fra Luftforsvaret i
tiden fremover. Luftforsvaret skal ta inn
60 lærlinger i flyfagene i år, pluss ytterligere 60 på en slags paragraf 20 ordning.
Forsvaret gir de unge muligheten til å
avtjene verneplikten samtidig som de er
lærlinger, samt at de kunne ta ganske
mange inn fra videregående med tanke på
militær karriere.
Vi ser også med bekymring på at våre
ICAO type I1 license er på vei til å bli
historie. Skole og industri legger opp til et
løp som ender med at det i fremtiden må
være to for å ivareta det en person gjør i
dag. Det er ingen ting som tilsier at samme
person ikke skal kunne være både "avionic

og mechanich", men løpet legges nå til et
system hvor vi ofte må være to personer
for å utføre det den jobben en ICAO type
I1 tekniker utfører i dag.
Norge er medlem av JAA. FØlgelig er vi
bundet til å etterfølge de forskjellige
JAR's. For skolenes vedkommende er det
JAR 147. ApprovedJAccepted Maintenance Training Organization, og JAR 65
Certifying Staff Maintenance som setter1
beskriver standarden for skolemiljøet.
JAR 147 setter spesifikke krav til for
eksempel skolelokaler, undervisningsmateriell, kvalitetssystem, gjennomføring
av eksamen, eksaminatorer som er godkjent av myndighetene (Luftfartsverket),
skoleleder godkjent av Luftfartsverket etc.
JAR 65 lister all fagemner med en leve1
detection som indikerer dybden i
innlæringen. Leve1 1-2-3. Det går ennå
noen år før disse JAR's settes ut i livet,

men vi har vel Mare indikasjoner på
hvordan dette i fremtiden vil se ut. Ved å
summere opp alle innleggene kan vi
konkludere med at skolemiljøet har mye
jobb foran seg, fØr de kan få en approval
som JAR 147 organisasjon.
Disse konferansene er verdifulle. Det er en
tung materie, og alle innspill er viktig for å
påvirke prosessen. Fremtiden trenger
maintenance personell som loser tekniske
problemer på en smidig måte med
flysikkerhet som udiskutabelt element.
«Well treated Rolls Royce, not massproduced hatchback,» er et stempel vi
også i fremtiden vil beholde.
Flyfagkonferansen er et prisverdig tiltak
fra Flyselskapenes Landsforening. Det ble
indikert at dette kunne bli en årlig foreteelse. Vi håper det.
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Rolf Dybwad og Einar Jensen

Blir Gardermoen din nye arbeidsplass
= så er Romerike ditt nye bosted!
Det kam være billigere
bygge nytt hus enn
du tror. Be am vår nye
huskatahg med 68
sideq BY@ sl?e-ende
huskyper, Rlng og be
am katalag og
prisliste

BU-Lf=BY00%
"

Gamkr Gardermovei 8,
2051 Jessheim
TIL: 68 97 11 01
fik tI39743 l6

Farhandler av
Hosten Has

vi k

m 0g& tiiby mm

byggeklare tomter på
Romerike

Bergen:
55 90 02 75
Drammen: 32 87 79 57
Gjavik:
61 17 39 59
Hamar:
62 53 05 50
Hanefoss: 32 12 44 55
Jessheim:
63 97 11 01
Lillehammer:61 25 49 21
Lsrenskog: 67 97 21 40

Oslo:
67 97 21 40
Otta:
61 23 08 23
Porsgrunn: 35 55 99 66
Sortland: 76 12 81 19
Steink'er: 74 16 99 33
TrondAeim: 72 88 00 64
Iansberg: 33 32 14 44
As:
64 94 38 30
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AEI EB-møte i Hoofddorp 18.-19. mai

Airways, Haeco Hongkong og Astra
Australia. Dette var som sagt meget pinlig
for AEI, ettersom en av organisasjonens
hovedoppgaver er å kunne bistå med hjelp
og støtte til medlemsorganisasjonene. Det
er nå sendt ut en ny fax fra AEI til
samtlige organisasjoner (inklusiv London)
med den riktige kontaktadressen, samt
telefon og fax-nummeret til Hoofddorpkontoret. Det ble også umiddelbart innkjøpt en helt ny og moderne telefonsvarer
med fax, og den skal i utgangspunktet
sjekkes HVER dag.
Men det skjer positive ting også. AEI er på
fremmarsj og blir lagt merke til. Via JAR
Steering Asembly er AEI invitert til
harmoniseringsmøte mellom FAA og JAA
den 2. juni i USA. Det er også kommet
invitasjon til International Aviation Safety
Conference i Rotterdam i 1997. En
teknikerorganisasjon i Zimbabwe har
meldt sin interesse for AEI, så det ser ut til
at Afrika og tidligere Øst Europa kan bli et
satsningsområde.
Når det gjelder JAR, sto det to viktige
saker på agendaen. For det første vedrørende skole- og utdanningsdelen under
JAR 147, hvor det tidligere er tatt hensyn
til AEI's forslag, er hele konseptet
«degradert» på flere viktige punkter.

Denne saken er nå overlatt til AEI's
Tekniske Komite for videre behandling.
Vedrørende JAR 65 har JAA Working
Group evaluert ca 80% av innkommende
kommentarer til nå, og de venter å være
ferdig rundt slutten av juni. Da vil NPA
65-1 kunne bli utgitt en gang i september,
men implementering kan først kunne
påregnes om tidligst 2 år. En annen viktig
ting er at våre engelske kollegaer i samarbeid med luftfartsmyndighetene tilsynelatende har laget en avart av kategori «A»
personell, som er lagt lavere enn det JAR
65 standard tilsier. I klar tekst vil det si at
det kan brukes ufaglært personell til
viktige tekniske oppgaver. Dette er også
overlatt til AEI's Tekniske Komite for
videre behandling. Det vil også i nær
fremtid forsøkes å få i stand et møte med
EU's kommunikasjon- og transportkommisjon for å snakke flysikkerhet, eller
mangel på sådan. Dette vil skje gjennom
greske og finske transportministre (EU
medlemmer). AEI forsøkte tidligere i år et
direkte møte med Mr. Henrotte som er
European Commissioner i Brussel, men
fikk da beskjed om at vi «banket på feil
dor».

Selv om Edmund er kjent for sin
beskjedenhet og sine forsiktige uttalelser,
fikk han nok inn et og annet ord der borte,
over rolige bevegelser med cognacglasset
og høy sigarføling. Vi venter spent på
hans rapport derfra.

Når det gjelder årets kongress i Sidney, vil
invitasjon bli sendt ut til medlemsorganisasjonene i nærmeste fremtid. Etter
Ønske fra Pieter Doyer ble det vedtatt å
forsøke å «løfte ut» teknisk komite ut fra
kongressen til eget møtelokale, slik at det
som blir besluttet i komiteen blir brakt inn
til kongressen for avstemming. Dette kan i
utgangspunktet synes fornuftig ettersom
teknisk komite har de tyngste og mest
tidkrevende sakene innen AEI.

23.-26. mars var AEI representert ved
IFALPAS Annua1 Congress i Dublin,
med Mr. Edmund Grohshennig fra NFO.

Torstein Vikøren
AEI Secretary Europe

PR-komiteen har utgitt AEI Newsletter
No. 1/96 med et meget positivt resultat.
Det skinner helt klart igjennom at INFOredaksjonen har en stor finger med i det
arbeidet. Dette er i utgangspunktet en
intern publikasjon, men det ble besluttet at
med et omslag mer lik INFO, kan den
også benyttes til ekstern informasjon om
AEI.

På besøk hos svensk LV i Norrkoping
NPA 65-1 og NPA 147-0 sendes
ut i september
Dette var en av flere opplysninger vi
returnerte hjem med etter en snartur i
Norrkoping, Svein Hansen, Gunnar
Johnsen og undertegnede. Det svenske
luftfartsverket har hovedkvarter her, og
huser også Skandinavias mann i JAAIJAR
65 Working Group, Lars Melin, som på
kort varsel var villig til å møte oss et partre fonniddagstimer før pinse.
JAR 65 Sertifying Staff skal i september
sendes ut på offisiell høring (NPA =
Notice of Proposed Amendment), samtidig med JAR 147. Approved Maintenance Training Organisation. I følge
Melin er 65 nå ferdig fra WG. Den skal nå
kun en runde internt i JAA. Draft 4 av 147
har kornmentarfrist i midten av juni, og
den skal så være ferdig til NPA i
september, samtidig med JAR 65.

Lette luftfartøyer under
5.700 kg unntas fra JAR 65
NPA 65-1 vil fortsatt ikke dekke Light
Aircraft (mindre enn 5.700 kg), eller krav
til sertifiserende personell på fiykompo-

nenter. Dette vil bli behandlet og tatt inn
senere. NDT vil ikke bli omhandlet i JAR
65, men vil forbli i JAR 145. JAA vil
nedsette en arbeidsgruppe for å se spesielt
på dette området. Vi undret oss over at
minimumskravet til antall skoletimer i
"Basic" har havnet i JAR 147, og ikke i
JAR 65, som ville vært mer naturlig.
Melin forklarte at dette var gjort for å
sikre muligheten for "self startere".

Bedriftene må koste 1000
ekstra undervisningstimer for å
utdanne f lyteknikere basic
På spørsmål om man kunne tenke seg å se
sertifiserende personell i fremtiden (som
har fulgt JAR 651147 frem til sertifikat)
med både B1 og B2 (Line Maintenance
Certifying Technician, Mechanical and
Avionic) sertifikat, fikk vi til svar at det
har man i det svenske skoleverket tatt
høyde for I Sverige går man for
"bådaloch" når det gjelder grunnopplæringen. Norge har valgt anderledes. Her
velger man å skille disse to kategorier
allerede i starten av utdannelsen. Ønsker
norske flyselskaper den "fleksible" kategorien teknikere med "badaloch", må de

selv ta kostnaden. JAR 147 antyder ca.
1000 timer konverteringstrening! Dette
problemet så NFO tidlig. Vi har tatt det
opp med flyselskapene uten å få gehør Nå
får selskapene regningen. Når det gjelder
flytypeopplæring er denne biten tatt
uthtelatt i draft 4 av JAR 147 Dette er en
naturlig del av JAR 65, og vi vil forfolge
dette gjennom AEI.

Enighet om at «license>>skal
inn igjen
Dokumentasjon på sertifisert personells
kvalifikasjonerlrettigheter er beskrevet i
JAR 65 appendix 2, CSQD (Certifying
Staff Qualification Document). Det har
vært mye skrik om denne benevnelsen.
Alle unntatt Frankrike er nå enige om at
Qualification Document skal erstattes av
"license".
Teknisk utvalgINF0 vil arbeide aktivt fremover for å prove å påvirke - der vi kan.
God sommer!
Arild Helseth
Teknisk sekretær

SAS Commuter søker om medlemskap i NFO
SAS Comrnuter har sendt inn søknad om
medlemskap som egen avdeling i NFO.
Søknaden var oppe til behandling på siste
Sentyralstyremøte. Her ble det reist en del
spøi-srriål vedrørende forholdet til NFO
avd. SAS som må avklares. NFO avd.
SAS sitter i dag med en protokoll som

regulerer all comrnuterdrift i SAS gruppen. Heri også lønns- og arbeidsforhold.
Saken kommer opp til fornyet behandling
på neste Sentralstyremøte.
SAS Commuter har i dag 6 teknikere pluss
en driftsleder i Norge. Ytterligere 3 tek-

nikere skal ansettes i disse dager. Alle har
tjenestested på Værnes. På resten av linjenettet samt Fornebu, er det SAS Line
Maintenance som handler
SAS Comniuter.

Knut

l#
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En flytur med den legendariske DC-3
E

n skyfri deilig fridag i Stavanger har
jeg huset for meg selv en stakket
stund, og jeg har store ambisjoner om å bli
kvitt litt dårlig samvittighet for arbeid som
forlengst skulle vært gjort. Telefonen
ringer og årets mulighet for en flyinterresert åpenbarer seg, beskjeden var
klar; om en time letter en SAS DC-3 og en
JU52 med ledige seter og kurs for Bergen.
Mine ambisjoner om fornuftig arbeid ble
lynraskt forkastet, og Sola var neste stopp.
Der i vårsolen står klenodiene side om
side skinnende blanke, et flott syn.
Da ingen på forhånd hadde fått greie på at
vi fikk denne muligheten, var det bare
noen få som kunne ta det på sparket,
Thorodd S. Johannessen og Tord Holen
med respektive arvinger, og meg selv var
de eneste som rakk det fra teknisk, ellers
var det folk fra stasjonen, og et Radio 1
team ombord.
Crewet var selvfølgelig tidsmessig antrukket, spesiellt purser imponerte, med en
perfekt kullsort Clark Gable mustasj,
fartstid fra dengang DC-3'en var ny, og en
alder på over 80. Hørselen bar preg av et
liv i luftfart, men bevares mannen hadde
rutine!!! Det var ikke vanskelig å se at
hele besetningen stortrivdes, og det var

Dakota DC-3 på Sola en3n sommerdag.

store, brede glis på alle passasjerene også.
Interiøret og setepitcing står i en annen
divisjon enn dagens «moderne» flymaskiner, og det er sannelig ikke helt
enkelt å avgjore om utviklingen har gått
mot det bedre. DC-3'en kunne tilby seter
med meget bra komfort og sjenerøs
benplass, foruten ordentlige «dukkehusgardiner*, og egne pusseskinn for hvert
vindu. Et lite minus for motbakken i
midtgangen, men har man halehjul så....
Jeg hadde forventet et støynivå som
tilhørte en annen tidsalder, men der ble jeg
jammen overrasket. Støyrnessig var DC3'en en langt hyggeligere opplevelse enn
hva man opplever på bakerste rad i en
DC-9. Men hvis man skal definere
begrepet støy som enhver uønsket lyd, så
støyer jo ikke gamle stempelmotorer i
mine ører.
Tidens løsning på trykk-kabinens fravær
var en kurv med sukkertøy, litt «trykkkabin» før take-off og litt mere «trykkkabin» under descend, og duggingen på
vinduene hadde vi jo eget pusseskinn til.
En flytur i fint vær og i lav høyde over
skjærgården mellom Stavanger og Bergen
er en opplevelse i seg selv, og den blir

ikke noe dårligere i en DC-3. Underveis
fikk alle en tur i cockpit, hvor det hersket
stor ro, lune smil og krittende hvite
«guttesveiser», og vi kunne med selvsyn
se hvilke kummerlige forhold QP'en»
hadde, et Ørlite kott med et lite kartbord
med lampe og en frekk liten strikk for å
feste uniformslua med. Sikt ut fikk han
ved å lene seg ut i midtgangen og se frem
gjennom cockpiten.
Under en landing på dagens rullebaner
med DC-3'ens støtdempere og enorme
hjul, er det bare vibrasjonene som avslører
at man er på bakken, om da ikke været
gjør at man lander en 3-4 ganger før man
er helt nede.
Været den dagen var det ingen ting å si på,
og flyvertinnen ved siden av meg forsikret
meg om at «slike myke landinger er det
alltid med 3'ern».
Hele turen tok ikke fullt 40 min, så DC-3
kunne konkurrert med de etablerte selskapene på strekningen.
Kanskje den frie konkurransen i fremtiden
gjor at vi får se litt «odde» fly her i Europa
også. En DC-3 later ikke til å ha fløyet
sine siste timer ennå ! ! ! !

NON Destructive testing (NDT) innenfor
Joint Aviation Requirements (JAR)
Fagområdet NDT er nok ikke omfattet av
den helt store oppmerksomheten innenfor
flyvedlikehold. Allikevel skjer det også
her en teknologisk utvikling. Nye typer
materiale, Ønske om inspeksjoner av
konstruksjon eller komponenter med
minimal demontering, gjØr at omfang av
NDT Øker i vårt fagområde. Utvikling av
nye typer "probe's" og testutstyr på området Ultrasonic Inspeksjon har f.eks.
resultert i stort anvendelsesområde for
denne type NDT, samtidig som det krever
h ~ yfaglig kompetanse på utfØrende
personell.
Historisk sett er det nok Sverige som på
grunn av sin industri som må sies å ha
vært foregangslandet i Skandinavia. Her
dannet en MIL-standard kravspesifikasjoner. En standard som senere "smittet" over
til Danmark og Norge. Etter at utviklingen
i NordsjØen kom i gang, opprettet en et
samarbeidsorgan på NDT-området innenfor Skandinavia med benevnelsen NORDTEST. Her utvekslet en gjensidig informasjon om krav til kompetanse - teoretisk
som praktisk, krav til resertifisering o.l.,
samt et felles personregister
På slutten av åttiårene ble det imidlertid
tatt til orde for å utarbeide felles krav til
NDT-standard innen de europeiske land.
De samme atten landene som danner
kjernen i Joint Aviation Authorities (JAA)
var her representert. I januar 1993 ble
europastandarden for sertifisering av
NDT-personell (EN473) utgitt av det
=europeiske standardiseringsorganet CEN.
Standarden, som i Norge ble utgitt under
benevnelsen NS-EN473, hadde imidlertid
både avvik og mangler i forhold til
NORDTEST-systemet. For å få frem en
operativ sertifiseringsordning i de nordiske land som også dekker europastandarden EN473, er det derfor foretatt
en harmonisering mellom NS-EN473 og
NORDTEST-systemet. N~dvendighetenfor
dette er som nevnt manglene i EN473. I
denne standard er det ikke stilt krav til
b1.a. vanskelightsgrad for teoretiske oppgaverlpraktiske prøver, ingen krav om
antall objekter eller hvordan resultatene
fra praktiske prØver skal bedØmmes. At
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det er store mangler i EN473 medforer
også at det ennå vil være lenge til vi kan si
at personell med EN473-sertifikat fra to
forskjellige europeiske land (unntatt for
Norden) har vært gjennom samme omfang
og vanskelighetsgrad, og har likeverdige
sertifikater.
Men for hvem gjelder NDT-kravene
nedfelt i NS-EN473/NORDTEST? Norsk
industri - JA. Europeisk luftfart - NEI. I
JAR-systemet er krav til NDT-standard
tilknyttet Approved Maintenance Organisations (JAR-145). Her mener landene
(forøvrig de samme atten som i CEN) at
kravene i EN473 ikke passer for luftfartsindustlien, og utarbeidet standarden
prEN4179. Via en Temporary Guidance
Leaflet (TGL No14) var prEN4179 ute
som hgringsutkast våren 1995. Her tok en
også opp forslag om å opprette et nasjonalt NDT-Board på myndighetssiden. På
forespØrse1 fra Teknisk Utvalg i NFO,

hadde en imidlertid ikke slike tanker hos
luftfartsinspeksjonen (LV). TGL No14 er
senere trukket tilbake, tydeligvis for
restriktiv også den.
Som nevnt er NDT-krav tilknyttet organisasjoner med godkjennelsen JAR-145.
En JAR-bestemmelse som selvfølgelig er i
en kontinuerlig "utvikling" i form av
revisjoner. Pr. d.d. er siste revisjon JAR14515 ute til intern h~ring.Her er fremtidig krav til NDT-standard innen europeisk luftfart foreslått. Og setter en de forskjellige standardkrav i et stolpediagram,
vil en tydelig kunne se de ulike krav til
både teori og praksis innen de siste forslag
for JAR-145 og må sies å være ganske
forskjellig fra f. eks. IS0 9712 som
gjelder for svensk bilindustri. Er de foreslåtte krav i NPA.5 noe for norsk luftfart,
eller tar noen ansvar på området?
Gunnar Johnsen - Teknisk Utvalg

OPPLÆRINGSKRAV NDT
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ola-konferansen kunne i år feire sitt
10. års jubileum. Konferansen har fra
sin spede begynnelse, utviklet seg til å bli
det største og mest betydningsfulle
bransjemøte innen nordisk luftfart. 150
deltagere hadde funnet veien til Quality
Airport Hote1 Stavanger i dagene 7 -8 og 9
mai. Et knippe av representanter fra
flyselskapene, myndigheter, Luftforsvar,
almenflyging, presse og politikere. Fra
NFO stilte Arild Helseth, teknisk seksetær. Gunnar Johnsen, formann i teknisk
utvalg samt undertegnede for INFO.

7. mai var det fremmøte på ettermiddagen
med fritt valg av omvisning hos Braathens
SAFE, Helikopter Service eller på flymuseet på Sola. Undertegnede valgte
Helikopter Service og angret ikke på det.
HS hadde virkelig lagt seg i selene og
vartet opp med nydelige oppsatser av
kanapeer og godt drikke, med glass pyntet
med ferske jordbær. Både presentasjonen
av firmaet og den derpåfølgende omvisningen på HS sine anlegg på Forus var
profesjonell og imponerende. Hangarene
var lyse og trivelige. Her var det rent og
pent med system og orden i reolene. Egne
bakverksteder gjorde HS i stor grad selvhjulpne på det meste. Det norske markedet
er for lite og mye av HS sin produksjon
foregår utenlands. I tillegg har man mye
vedlikeholdsarbeid for fremmede kunder.
I hangaren sto det en Lynx fra forsvaret
totalt strippet ned. Et annet helikopter sto
til "avlusing" i en egen hangar, etter at det
dagen i forveien var kommet hjem fra
oppdrag i Vietnam. At vi i lille Norge har
greid å bygge opp et av verdens største
sivile helikopterselskaper står det all
mulig respekt av.
Vi fikk et godt innblikk de spesielle
operative forholdene HS jobber under. Vi
sto der vel som spørsmålstegn de fleste av
oss da vi ble spurt om vi hadde lyst på en
liten titt på Rogaland fra luften Utenfor sto
en Sikorsky S-61 klar til å ta oss opp. Alle
gliste fra øre til øre da vi tok av med kurs
for Prekestolen. Et nydelig vær med skyfri
himmel gjorde flyturen innover i
Ryfylkeheiene med titt på Prekestolen fra
alle kanter, til en opplevelse jeg ikke
kommer til å glemme. Lavflygingen ned-

Paneldebatt med samferdselsminister Kjell Opseth.
over heiene tilbake til Sola var bare herlig.
Takk til arrangementskomiteen i HS for
en stor opplevelse. Dette var topp.
På kvelden var det get together party på
hotellet. Mange gamle kjente og også
noen nye. Jeg vil tippe at gjennomsnittsalderen på deltagerne lå på rundt 60
år. Eldre folk legger seg tydeligvis tidlig,
for det var temmelig tomt i baren etter kl.
24.00.
Onsdag 8. mai ble den 10. Sola-konfesansen høytidelig åpnet av ordfører i Sola
Kommune, Eli Hellestø. Det vil gå for

Samferdselsminister Kjell Opseth.

langt å kommentere alle de 22 foredragene
som ble holdt under konferansen. Jeg har
valgt meg ut et knippe av de jeg mener har
størst interesse for oss flyteknikere. En
kopi av alle foredragene finnes på NFOkontoret og kan fåes tilsendt for spesielt
interesserte.
Åpningsforedraget ble som vanlig holdt
av Samferdselsminister Kjell Opseth. Han
kåserte over temaet "Samferdselsmeldingen og Luftfart". Opseth trodde ikke på
noe fullstendig og absolutt fritt marked i
luftfarten i Norge etter 1. april 1997.
Derimot ville det nok bli et fritt regulert
marked. (Hva nå det kan være?) Det er
politikerens ansvar at tilbudet til en
effektiv transport når ut til alle landets
borgere. Det har ikke vært nødvendig å
innføre fot avgift på noen suter i Norge så
langt. Fotavgiften er en trussel etter Robin
Hood prinsippet om å avgiftsbelegge de
godt trafikkerte strekningene for å
subsidiere de svake. I Norge har vi 56
flyplasser med sutetrafikk. Hovedkonkurrenten til luftfarten er bil. Toget er ikke
noen konkussansefaktor
Opseth uttrykte også skuffelse over at
billettpsisene på fly ikke hadde gått ned
etter liberalisesingen av luftfarten i Norge.
Rutetilbudet hadde økt, men det hadde
billettprisene også. Han konkluderte med
at slot situasjonen på Fornebu la en
demper på konkuransesituasjonen, og at
dette ville forandre seg når Gardermoen
ble åpnet.
i
I
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The Fokker 50 is a remarkably reliable and versatile aircraft. It is
built to give owners decades of trouble-free and profitable flying,
and passengers experiences of highly efficient transportation.
So naturally you want the most economical and easy-to-work-with
maintenance partner - but alco the most experienced one with an
outstanding record of proficiency.
When you work with SAS you get
a number of decisive advantages

Five star 1

working for you: First of all you don7tneed
to keep an expensive stock of spare parts
and rotables for your aircraft. We already
have made that investment and when we enter into a full service
agreement with you, we put it all at your disposal.
What this means to you in terms of improved turn-around time,
only you can calculate. But we are talking considerable savings in
time and money.
What you als0 get, of course, is the renowned SAS Component

for Fokl

quality and customer support. And these are not just beautiful
words - they represent a professional reality which we sit down with
you to negotiate in every detail.
We gladly invest a lot of time and manpower in laying down the
basis for a long-term relationship which is relevant, profitable and
enjoyable for both parties from the
beginning.
Apart from the benefits gained
I

Full service

from our stock of rotables, working with
SAS Component will also give you access
to all our other services, including engineering, advanced logistics and all the benefits of a fully predictable maintenance budget.
For more information on our full comcon
ponent service programs for Fokker

ker 50's.

SAS

A SAS BUSINESS UNR

When you think turn-around time, think SAS
TELEPHONE +45 32 32 33 32, TELEFAX +45 32 32 33 18. POSTAL ADDRESS: DEPT. CPHMC, P.O. BOX 150, DK-2770 KASTRUP
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Neste foredragsholder ut var Dr. Klaus
Nittinger, Chief Executive Operations i
Lufthansa. Han kåserte over "Fremtiden
for europeisk luftfart". Europeisk luftfart
bygger på Romatraktaten om de fire
friheter. Heri fri konkurranse og frie
rettigheter. Dette fungerer ikke innen
Europeisk luftfart i dag. Nittinger hadde
ikke hØye tanker om EU-byrokratiet
vedrgrende retningslinjer, kontroll og
styreparametere for fri luftfart. Liberaliseringen av luftfarten i Europa hindres av
et særdeles tungrodd byråkrati i Brussel.
Subsidieringen av usunne selskaper som
Air France, IBERIA osv. er en katastrofe,
som Ødelegger for de sunne og veldrevne.
Hver dag subsidieres europeisk luftfart
med 10 millioner DM. Ansatte i Lufthansa
har måttet tåle nedskjæringer og innskrenkninger, mens konkurrentene har seilt
videre på statlige subsidier. Dette er
uholdbart. Lufthansa kuttet 10.000 arbeidsplasser i perioden 1991 til 94, men har vært
nødt til å ansette 20.000 det siste året.
Harmonisering av sosiale vilkårlrettigheter vil utvilsomt bli satt under press.
Flyselskapene vil bli nØdt til å sette ut
arbeid til. lavkostland. Det er konkurransevridene at de sosiale utgiftene i
Tyskland er dobbelt så h ~ y esom i Eng-
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land. Da blir det vanskelig å konkurrere på
like vilkår. En harmonisering innen EU på
dette området er påkrevet.
Nittinger mente også at flyselskaper som
flyr med nye og miljØvennlige fly, bør
honoreres. Man kan utfra Økonomiske
hensyn risikere å måtte sitte med en
aldrende stØyende og forurensende flyflåte
lengre en nØdvendig, fordi oppkommere
og nye "low cost" selskaper gjerne flyr
med gammelt og billig materiell. Lufthansa hadde redusert sitt fuelforbruk med
15%, takket være store investeringer i nye
fly.
Mr. Philippe Chapatte har jobbet med
lovverket innenfor luftfarten i EU. Hans
foredrag " EU Competition and regulatory
Law" tok for seg Globalisering og
allianser. 70% av de europeiske flyselskapenes trafikkgrunnlag kom fra ikke
EU-ruter. Samarbeid og allianser er en
nødvendighet for å kunne overleve i en
stadig sterkere konkurranse innen luftfarten. Lufthansa-SAS samarbeidet vil
sikre begge selskapene en bedre utnyttelse
av selskapenes ressurser. NØkkelen til
suksess ligger i samkjøring av rutenett og
felles reservasjonssystemer. At selskapene
samarbeider om få fyllt opp et fly, i stedet

for å fly to halvtomme. På sikt vil det
krystallisere seg ut fire eller fem store og
sterke allianse systemer. De som ikke får
en fot innenfor her, vil måtte ta til takke
med å være mateselskaper.
Jan Mannerud, SAS og Flyselskapenes
Landsforening holdt et meget godt
foredrag om "Luftfartens Rammevilkår".
Mannerud poengterte viktigheten i å ha et
rikt og variert reisetilbud med fly, på et
kostnadsnivå som Ola Nordmann kunne
se seg råd til. 50% av alle reisende med fly
i Norge, betaler biletten sin av egen
lommebok. Å fly har blitt et allemannseie
og ikke en luksus for de få. Ekstraavgiften
som Stortinget bestemte skulle legges på
flyrutene tillfra Oslo, Bergen, Stavanger,
Kristiansand og Trondheim for å tvinge
folk fra fly over til tog, ga 600 millioner
rett i statskassa. Opseth innrØmmet at det
ikke var blitt noen flere passasjerer med
NSB, snarere var effekten at privatbilismen hadde ~ k t Denne
.
fiskalavgiften
kommer i tillegg til alle de andre avgiftene
man har i norsk luftfart. Mannerud hevdet
med rette at miljghensynet og forholdet til
NSB var kokt bort i kålen. Det fantes i dag
ingen fornuftig forklaring på denne avgiften utover at statskassa skal fylles opp.
Opseth indikerte at avgiftsnivået på norsk
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luftfart burde økes med 1% årlig de neste
20 årene. Det vil i praksis bety en
reduksjon, da inflasjonen vil ligge over
1% fremover,
Knut Østmo, instituttsjef ved Transportøkonomisk Institutt, tonet ned at luftfarten
var så avgiftsbelagt i Norge. Det var de
som hadde det mye verre. Se skisse.
Det er opp til politikerne å vurdere
avgifter også på luftfart. Det er legitimt å
ilegge fiskalavgifter til samfunnsmessige
investeringerbruk.
Svein Ludvigsen, Stortingspolitiker fra
HØyrelTroms og leder for Næringskomiteen, mente at avgiftsnivået på luftfarten i Norge ikke måtte overstige avgiftsnivået til konkurrentene ute i Europa.
Høyre ønsket også å selge statens eierandeler i DNL og å privatisere flyplassene
i Norge. Han var sterkt imot moms på
flyreiser og mente dette ville være en
ulykke for norsk luftfart, som spesielt ville
ramme befolkningen nordpå.
Magnhild Meltveit Kleppa fra Senterpartiet var stort sett på bærtur. I tillegg
ønsket hun seg flere internasjonale ruter
fra Sola og C02 avgifter på norsk luftfart.
Etter disse foredragene var det paneldebatt
som bølget frem og tilbake omkring
avgiftsnivået og fiskalavgifter. Opseth
fastslo at det ikke ville bli brukt negative
virkemidler som avgifter etc. mot Torp,

LeifFrode Onarheim, BI.
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Tabell 1 Forholdet mellom statlige utgifter og særavgifter, ex mva (m111kr 1996)
Influstruktur

Statlige bevilgninger
Særavgifter, inntekter mv

- TraJikRavhengige avgijler
- Kj0p og eieavgifter

- Diverse inntekter

Differanse

Veg

Jernbane

Sjø

Luft

9775

3013

512

2 570

25 739
I2 670
12 920
149

179
1 79

303
3 03

3 260
2575 "

+l5964

-2834

685

- 209

+ 690

1)

l ) Inklusive 670 mill kroner for ((Avgiftpå flyging av passasjerer)).Luftfartsverket har forretningsmessig resultatmål + 20 mill kroner i 1996.
for å hindre trafikklekarsje fra Gardermoen. På spørsmål om hva ministeren
ville gjøre med småflyvirksomheten på
Fornebu når plassen nedlegges indikerte
ministeren at han nå var i tvil, men at det
ble jobbet intenst med saken.
Leif Frode Onarheim fra Bedriftsøkonomisk Institutt (BI), kåserte over temaet"
Krav til ledelse og lederen i konkurranse
og omstillingstider". Igjen fikk vi høre om
hvor viktig kunden var. Alle ledd i
organisasjonen må virke. Kompetanse og
organisasjonskultur var grunnpilarer i en
vellykket bedrift. Organisasjonskultur er
viktig og lederens ansvar. Gjennomgående
kjennetegn på bedrifter som går godt over
lang tid er; Godt arbeidsmiljø, stor tillit til
ledelsen, veletablert profesjonskultur og
stabil ledelse. Onarheim konkluderte med

at den viktigste oppgaven for en leder var
å skape et arbeidsmiljø så godt, at når den

ansatte gikk ut dØren etter endt arbeidsdag, så gledet hanhun seg til å gå inn
samme dør neste arbeidsdag. Greide man
dette gikk det resterende mye av seg selv.
Her har ikke minst flyselskapene et stykke
igjen.
På kvelden var det jubileumsmiddag med
overrekkelse av Solakonferansens sikkerhetspris for 1996. I år gikk prisen til Jan
Asbjørnsen. Han fikk prisen for sitt
initiativ til å starte opp med denne
konferansen for 10 år siden, samt sitt
utrettelige engasjement som koordinator
for alle de 10 konferansene. Prisen var
velfortjent og vi kan bare slutte oss til alle
gratulantene. En populær avgjørelse.

- Jan Asbj~rnsenmottar Sola-konferansens hedersprisfra Kjell Opseth.
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Dag 2 kunne varte opp med en variert
meny. President i Norsk Aero Klubb
(NAK) og tidligere general i Luftforsvaret, Olav F.Aamoth holdt et meget godt
innlegg om almenflyenes plass i norsk
luftfart. Vi fikk en historisk gjennomgang
av luftfarten i Norge i fra stiftelsen 5. mai
1909, hvor aktiviteten dreide seg om
Luftseilas med ballonger, til dagens NAK
med de forskjellige aktivitetene delt opp i
seksjoner, NAK er den desidert største
rekrutteringskilden for flyselskaper og
Luftforsvaret i Norge. NAK pumper ut
2500 medlemmer til flyindustrien årlig.
Det er ingen tvil om at NAK spiller en
viktig rolle og er en del av totalbildet
innen norsk luftfart.
Direktør i Luftfartsverket, Mr. "sole code"
Wiggo Løfsgaard, ga en orientering om
"De nye JAR bestemmelsene og hva disse
betyr for norsk luftfart". I rådsforordning
3922191 pålegger EU sine medlemsland
og innføre JAR'ene som nasjonale regler.
Våre BSL'er vil bli erstattet av JAR'ene.
Målet med arbeidet i JAA er å sikre et
høyt sikkerhetsnivå innen en liberalisert
luftfart, samt å sørge for like konkurransevilkår. JAA har ekspertisen til å
utvikle JAR'ene, mens EU forbeholder
seg retten til å fastsette forskriftene og
tolke innholdet. JAR stiller krav til
organisasjon, kompetanse, dokumentasjon
og kvalitetssikring. For den enkelte utøver, pilot eller flytekniker, stilles det Økte
krav til utdannelse ved førstegangsutstedelse av personlige sertifikater. Grunntanken er at ingen skal fratas de rettigheter
de har i dag. (Grandfathersrights).

Norsk AML

Norsk turbuss sjåfør

JAAs forslag
- til nye
regler for flygere

Pauser pr. dag

Minst 112 time pause ved 8 t
arbeidsdag

4 tiiiier kjsring så ininst 15 min.
pause

I I sammenhengende flytimer
uten pause

Arbeidstid pr.
dag

Ordinær arbeid 7,5 t, maks
10 t.

Ordinært arbeid 9 t, og inaks
10 t to ganger pr. uke.

Daglig arbeidstid 14,5 t,
kan utvides til 16 t

Arbeidstid pr
uke

Ordinært skiftarbeid 33,6til
3 5 3 t, maks 54 t i spesielle
tilfeller.

Maks 90 t på to uker

Maks 58 t pr. uke

Det ligger en utfordring for flyselskaper
og skoleverk og politikere å erverve seg
god innsikt i de nye JAR bestemmelsene
og innarbeide disse i et håndboksystem.
Det må etableres rutiner og prosesser som
sikrer at luftfartsforetagender som driver
ervervsmessig luftfart etablerer, dokumenterer og opprettholder et slikt system.
Forskrifter om kvalitetssystem i ervervsmessig luftfartsforetagender (BSL D-l -l),
trådte for norsk del i kraft l. mai i år. Det
vil bli gitt en overgangsperiode på 6
måneder.

begrepet "acceptable to the authorities".
Per Gram, nestleder i Norsk Flygerforbund gikk til frontalangrep på JAA sine
forslag til "Flight duty limitations", eller
arbeidstidsbestemmelserfor piloter. Det er
ikke vanskelig å forstå pilotenes vrede
over disse forslagene. Buss og lastebilsjåfører i Norge har langt strengere krav til
kjøre og hviletider, en hva JAA legger opp
til for piloter. Vi får håpe pilotene vinner
frem, for JAA sitt forslag virker lite
tillitsvekkende. Det er så man kunne
mistenke flyselskapene for å ha drevet en
aktiv og vellykket lobbing i Hoofddorp.

Når JAR-OPS 1 og 3 trer i kraft 01.04.98
for tunge fly og helikoptre over 10 tonn,
og fra 01.04.99 for fly under 10 tonn, vil
ikke selskapene lenger kunne sette bort
det tekniske ansvaret til et JAR 145
verksted. De kan fortsatt kontraktere
utførelsen av vedlikeholdet, men må selv
ha en organisasjon som kan ivareta det
tekniske ansvaret for sine luftfartøyer.
Organisasjonen må også tilpasses kravene
i JAR-2 1.
Det kom til en heftig diskusjon over

Direkt@ Viggo LØfsgaard, Luf@artsverket.

J M General Rulemaking Programme
(for seleefive JARs)
LICENSING JARs - cont'd

+ JAR-65
-

Large aircraft
Small aircraft

+ JAR-l47
-

Certifying Staff

NPA

mid 96 - 2000
mid 97 - 2000 +

Maintenance Training Organisations
mid 96

Det siste agendapunktetjeg vil ta med var
foredragene til informasjonsdirektør Hans
C.Bangsmoen og til Syver Leivestad,
vedrørende de erfaringene de høstet i
forbindelse med Partnair ulykken i 1989.
Hvordan skal man forberede og bygge opp
organisasjonen, til å møte en eventuell
ulykke. Hvordan skal man på beste mulige
måte skåne pårørende. Hvordan skal man
håndtere informasjon og presse. De
erfaringene man hadde gjort var uhyre
interessante.

prioritet. People before property. Vær
sikker på at en ulykke skjer i helgen, eller
når en eller flere av lederne er bortreist. Ha
en backup organisasjon. Erfaringene med
bruk av krisepsykiatikere var ikke spesielt
gode. De beste til å troste og styrke de
pårørende var kollegaer og venner. The
plan is nothing, but the planning is
everything. (Dwight D.Eisenhower)

Helikopterservice har restaurert sitt aller forste helikopter LN-ORB.
Håndtering av pressen var et kapittel for
seg. 90 journalister var satt på saken for å
dekke Partnair ulykken. Det ble ikke brukt
utrykket ulveflokk, men det var det man
mente. Pressen skal selge sensasjonene og
skåner ingen. Pressen er velorganisert og
har en stor kontaktflate. VG hadde 5
journalister i Hirtshals, for informasjonssjefen i Wilhelmsen selv visste om
ulykken. Organiserte pressekonferanser er
et must, og lokaliteter til pressen må være

avsatt. Å prove å holde ting hemmelig for
pressen kan man bare glemme. If you
don't provide facts, somebody will.
Konklusjonen blir at man alltid må være
mentalt forberedt på at en ulykke kan skje.
Man må ha en beredskapsplan og en
beredskapsorganisasjon. Organisasjonen
må være trenet til å håndtere alle sider og
situasjoner som kan tenkes å oppsto ved
en ulykke. De pårørende må få forste

Summa sumarum: Jeg kom til Solakonferansen i år uten de aller største forventningene. Agendaen så ut til i utgangspunktet ikke å dekke så mange tekniske
saker, som er mitt hovedinteressefelt. Så
feil kan man altså ta. Det var engasjerte
foredragsholdere og masse nyttig informasjon å ta med seg. Av alle de 22 foredragsholderne var det kun to som fikk
tankene mine til å fade ut. Årets konferanse ble meget bra og arrangementskomiteen fortjener all heder for et vel
gjennomført arrangement. Neste år bor
avdelingene også sende folk hit. Ikke som
nå, bare Sentralstyret.
Knut Gronskar

Mer enn

300 avganger
hver eneste dag

- over hele landet
Widerøe har en av verdens mest moderne
flyflåter. bestående av nye Dash 8 maskiner
- markedets ener i klassen 30-50 seter

Kontakt ditt reidebyrå eller Widerøe direkte
bor inborrnadjon og billettbedtilling.

*

Du kommer deg ikke frem sann helt uten

Widenøe

Nytt fra Fred.Olsen
Reorganiseringen
Vi har nå kommet et stykke inn i 1996, og
her i FOF er det en ting som slår en når en
kommer inn i hangaren; det er stillheten.
Det er ikke bare stille men helt dødt.
Virkningene av oppsigelsene har etterhvert begynt å gjøre seg gjeldende, noen
har alt sluttet og en del slutter i løpet av
mai. Nå er det for tiden lite med tyngre
arbeid, da de neste store sjekkene ikke
kommer før til høsten. Likevel er det et
sørgelig syn når det står et fly på en Csjekk og det ikke er flere enn tre til fire
mann som arbeider på flyet. Reorganiseringen går sin gang, men vi på grasrota
merker ikke så mye til det, annet enn ved
at ting blir vanskeligere å få gjort fordi det
ikke er folk til å gjøre det. De som var
overtallige gjorde faktisk en jobb, men det
har det tydeligvis vært vanskelig for noen
å svelge! Den største forandringen for
tiden er likevel at vår avtale med Luftfartsverket om leie av hangar er sagt opp.
For oss medfører dette at vi blir "hjemløse" fra 1. september. Kontordelen og
noen av verkstedene vil vi fremdeles
beholde. I følge ledelsens planer skal vår
hangarbruk fremover baseres på spotleie.
Hvor man skal få en leiekontrakt som gir
tilgang på hangar på kort varsel når man
har behov for det, til en rimelig pris, det
gjenstår å se. Et annet problem som melder seg er hvor vi skal gjøre av bakkeutstyr, plattformer, trapper, reservemotoser. propellere, jekker osv. som er utstyr
som krever stor plass. Vi håper i hvert fall
man finner en brukbar løsning, som gjør at
vi kan drive videre med det vi er tiltenkt å
gjøre på en-best mulig og effektiv måte. Csjekker, motor- og propellerskift, samt
større snag er jo det vi skal drive med
fremover, i ltillegg
:illegg til linjevedlikehold.

De overtallige
Hittil har seks av de som er blitt sagt opp
siden prosessene startet i fjor sommer, fått
jobb i SAS. To har fått arbeid i bedrifter
som ikke dsiver flyrelatert virksomhet, en
har fått arbeid i et annet Fred. Olsen
selskap, og en har begynt på LFK på
Kjeller. Det gjenstår fremdeles rundt 10
mann som ikke har fått seg ny jobb.
Tallene er nokså omtrentlige da en del har
vært på intervjuer og venter på svar, men

trykkingstiden tatt i betraktning håper vi at
når dette leses er flere kommet i nytt
arbeid. Vi synes det er synd SAS ikke har
sett seg i stand til å ta inn flere fra oss, men
jeg regner med at det skyldes faggruppene. De som har fått tilbud fra SAS
er i hovedsak flysystemmekanikere og
platearbeiere, mens de som gjenstår også
tilhører en del andre kategorier. Da SAS
fremdeles skal ha flere folk, og LFK på
Kjeller også har søkt etter flere, regner vi
med at en del flere vil få arbeid.

Tyngre vedlikehold
Det er nå bestemt at det engelske selskapet
Hunting skal ta to D-sjekker på våre L188. Dette er et rimelig stort selskap som
blant annet overhaler T-56 motorer til C130 for RAF. Den første maskinen skal
inn i augustlseptember, og det knytter seg
naturlig nok en viss spenning til hva slags
arbeid som blir gjort på flyene. Nå som vi
selv ikke er i stand til å gjøre noe tyngre
vedlikehold selv, håper vi at vi får levert et
godt produkt tilbake. Det er jo engang slik
at det arbeidet som er gjort på større
ettersyn legger grunnlaget for hvordan
driften av flyet vil bli etterpå. Et eventuelt
dårlig utført ettersyn vil gi oss problemer
med snag som vi ikke har bemanning eller
utstyr til å klare på utestasjonene, og det
vil selvfølgelig gå utover regulariteten.

Utestasjonene
Vår utestasjon i Brussel begynner å
fungere bra. Vi er fremdeles ikke helt på
merket, men hvert skift som går på gjør
sitt ytterste for å forbedre tingene. I tillegg
har vi nå åpnet en stasjon i Malmo for å
betjene våre ruter for KLM, og spesielt en

ny rute for det svenske postverket. Malmo
er et sted vi har hatt ruter til i lang tid, men
det svenske selskapet Falcon Aviation
som selv har operert L-188, har gjort
linjetjeneste for oss. De gjør fremdeles en
del sjekker, men de har ikke bemanning
nok til alt (hvem har tilstrekkelig bemanning i dag?). For tiden sliter vi med
for lite autorisert personell på skift, da vi
kun er syv flyteknikere som skal håndtere
seks fly. En Electra er tross alt en stor
firemotors flymaskin, i tillegg er den både
gammel og ikke spesielt ny eller vedlikeholdsvennlig. Problemet med bemanningen gjør at de fleste av oss ser med
spenning på ferieavviklingen som nærmer
seg. Vi skal også ha continuation training.
Det programmet skulle egentlig ha startet i
fjor sommer, men hver gang vi har fått
innkalling er det blitt avlyst. Når dette
continuation programmet engang starter
(hvis det gjør det), så kommer det til å
skape alvorlige problemer med å få
skiftkabalen til å gå opp. Eventuell sykdom tør jeg ikke tenke på, men vi har
heldigvis vært forskånet for det hittil. Med
vårt arbeidsmiljø ofte alene om natten
med høye stiger, hØy arbeidsbelastning og
alltid svært dårlig tid, så kan ulykker fort
inntreffe. For avslutningsvis å trekke frem
det mest positive for oss, så har vi i alle
fall fått uttelling for arbeidet ute. Alle
jobbene som skal gjøres ute er blitt gjort,
antall snag har sunket, og vi har så smått
fått redusert litt på hold item listene. Dette
har igjen ført til at flyene har færre
kanselleringer på grunn av tekniske
problemer.
Ole Petter Syvertsen

Stress - eller bare hardt arbeid?
D

et snakkes mye om stressfaktorer og
dens betydning for de enkelte medarbeidere rundt om i bedriftene. I enkelte
bransjer tas dette svært alvorlig. Noen
ledere går således på "Stress Seminar" for
å lære å kartlegge og hanskes med disse
problemene. For å få en stabil og effektiv
bedrift, må det psykososiale arbeidsmiljøet være bra. Stress har motsatt effekt.
Det en del av oss oppfatter som stressfaktorer er stort arbeidspress over lang tid,
stadig krav til kortere gjennomløpstid pr
individ, og minimalt med ressurser til det
utøvende arbeid. Likeså at helger og fridager må brukes for å få kabalen til å gå
opp; det vil si at det er ingen pauser til å ta
seg inn igjen.

Jim R. Halvorsen, Trond Hagen og Eilif G. Slemmen mekker Boeing 737-500.
Jag og mas sammen med til dels mange
innleide og ukjente medarbeidere gjør
ikke jobben enklere. Bak i hodet ligger
kravet til at sikkerheten skal være på topp.
Resultatet på sikt blir irritable medarbeidere, høyt blodtrykk og medikamenter, som igjen (kan) fører til mindre
årvåkenhet. En dag kan man gjøre den
store tabben. I beste fall blir du reddet av
en kollega, da fire øyne ser bedre enn to. I
verste fall ? ..... Derfor virker det nærmest
som en vits når det påpekes moment som

at kun egenkontroll er godt nok; det vil si
at du kontrollerer deg selv unntatt i
spesielle tilfeller. Tilleggskontrollen er
både ønskelig og nødvendig innenfor store
deler av arbeid som utføres på flymateriell. Det er siste grad av sikkerhet i
denne bransjens hesblesende kaiusell,
hvor vi flyteknikere/kontrollører står som
garantister for at flysikkerheten holder
mål. Noe av nattesøvnen må vi få beholde
og. Dette bør både myndigheter og andre

Braathens SAFE har sagt opp
en vedlikeholdskontrakt med
Forsvaret på propellere

som ønsker kun papirkontroll forstå.
Vi som produksjonskontrollØrer har gitt et
tydelig varsel om at situasjonen begynner
å bli uholdbar- Håpet er at noen etterhvert
begynner å oppfatte signalene. Kravet om
effektivitetJøkonomiske gevinster i dette
samfunn begynner å få en del uheldige
sider.
Jan Kr. Langebro

Braathens SAFE har hatt denne kontrakten
siden 1972, og tjente penger på dette.
Sentrale personer i Forsvaret fikk hakeslepp da Braathens ikke ønsket å fornye
avtalen.
Personell i Braathens SAFE har nylig vært
på kurs og fått en kraftig oppdatering av
sin kompetanse. Forsvaret har på sin side
fått en del praktiske problemer de må løse.
Bakgrunnen for oppsigelsen er visstnok
gammelt testutstyr, liten omsetning og
behov for kapasitet til andre oppgaver.
Mange stiller seg undrende til vedtaket,
spesielt med hensyn til videre kontrakter
med Forsvaret angående Orion-overhaling.

Oddvar Wiig og Lars M. Aase mekker aircondition.
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Nytt fra Braathens SAFE
K

om mai du skjønne .. .,ja, vi er i gang
med lønnsjusteringer igjen og spenningen stiger. I skrivende stund er det
streik i fellesforbundet (LO); det er tydelig
intern uenighet i de forskjellige avdelingene, noe som passer arbeidsgiversiden
utmerket. Utfallet av denne streiken vil
etter all sannsynlighet påvirke vårt
sentrale oppgjør som ennå ikke er i havn.
Her fråtser pressen i kommentarer fra
tillitsvalgte over det ganske land, noe som
undertegnede synes virker noe uheldig.
Nok om det. I Braathens SAFE har vi nok
å henge fingrene i som tillitsvalgte. Vi
forbereder oss til lønnsoppgjøret som
starter umiddelbart etter det sentrale er
avsluttet. Her har de forskjellige foreningene i BU lenge jobbet sammen om et
felles oppgjør, noe som raknet da pakken
skulle legges frem for de forskjellige
styrene. Første forfall meldte VKL og
FLT, begge tilsluttet LO. De øvrige ni
foreningene fortsatte frem til flygerne
trakk seg. Da var det over og ut for de
resterende åtte. Så nå gjenstår det å se
utfallet av elleve foreninger, forhandle
hver for seg.
Ellers sliter vi fortsatt med gjengangere i
teknisk divisjon. Klimaet ledelse, grasrota
er noe bedretlendret, men fortsatt er det
mye å gjøre. Vi har fremdeles ledere som
distanserer seg fra det å ha en god dialog
med de ansatte, som tilsynelatende lytter,
men lytter ikke allikevel. Dette er noe som
sliter på oss som forsøker å komme med
konstruktive tiltak, men ikke blir hørt.
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Selskapet har i vår mistet flere teknikere
på Heavy Maintenance. Vi har gjennom
flere stillingsutlysinger i dagspressen forsøkt å få tak i kvalifisert personell uten å
lykkes. Markedet synes å være smalt. Nå
har imidlertid personalavdelingen gått bort
fra krav om ICAO I1 license til krav om
fagbrev flysystemmekaniker

Arbeidsbelastningen på Line Maintenance
er stadig økende. Med en aldrende flyflåte
(1988-1989) øker naturligvis arbeidsmengden, antallet TO'er, TIS'er, RIO'S
osv. Gangtiden på våre motorer er også i
ferd med å nå toppen. Dette resulterer i
flere anmerkninger i tech. log, være seg
"slow accelleration", "high egt" osv I
tillegg holder vi "flåten" til N.A.S. i luften,
og de fire flyene krever mere stell enn hele
BU'S flyflåte tilsammen. N.A.S. opererer
med hardtime gangtid på sine komponenter, noe som fører til litt av en "snag
record". Helgene våre går med på å skru
fra hverandre Fokker'n, og det ender rett
som det er med at første flight mandag
morgen blir en smule forsinket. I tillegg
jobber vi uten engineering support fra
N.A.S., noe som føles tungt i lengden.
Den support vi får er pr. telefon. Dette
fungerer ikke slik som vi ønsker.
Avionikk verkstedet vårt sliter med
mangelfull kompetanse, det vil si at ICAO
type I personell ikke får den oppdatering
de trenger på selskapets moderne utstyr.
Det går på å lære <<thehard way», noe som
umulig kan svare seg for selskapet i
lengden. Ingeniørseksjonene får naturlig-

vis de kursene de peker på over hele
kloden, men de som går inn i "black
boxes" gjør dette uten opplæring (Hjelp!).
Det er helt tydelig at en del avdelingsledere bør revurdere sine kursbudsjetter
Det taes godt vare på personell i det en på
gammelt norsk kaller for funksjonærklassen. Det sendes folk fra planning og
engineering på kurser, konferanser og
seminarer over hele verden. Er det leveranser av nye fly, er det selvsagt en fra
engineering (maskin eller bilteknisk linje
2 eller 3 årig) som reiser av sted til Seattle
for å motta flyet - sammen med en fra
ledelsen naturligvis. Hvem gir CRS fra
selskapet?
Gardermoen hovedflyplass nærmer seg
åpning dag for dag, og usikkerheten rundt
dette øker proporsjonalt. Det er på det rene
at overtallighetsproblemet blir en hard
"nøtt" å knekke. Selskapet kaller dette for
fusjonering, og i en fusjon følger det
vanligvis oppsigelser. Dette blir naturligvis en sak som NFO må jobbe intenst
med i tiden fremover. Da har jeg vel
kanskje gitt leserne et visst inntrykk av
hva vi driver med i NFO avd. BU. Disse
betraktninger mottar vi gjerne kommentarer på.
Da gjenstår det bare å ~ n s k esamtlige
NFO-medlemmer en riktig god sommer;
håper å ha mottatt etterbetaling før fellesferien. Tvi, tvi.
Kjetil Heradstveit
Nestformann NFO avd. Braathens SAFE
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An innocent cough can be a symptom of a serious

station certificates and our satisfied customers from

complication - in both humans and engines. It's hard to

around the world are proof of this.

make a d i a p o s i s at a glante, so it's our job to uncover
the real condition and correct any problem, whether

We have over 25 years of experience in operating and

it's an engine, component or an entire aircraft.

maintaining Boeing 737s. Experience which your
aircraft can also benefit from.

Braathens S.A.F.E. Technical Division is one of the
world's leading specialists in maintenance of all series
of Boeing 737 airplanes. O u r international repair
BRAATHENS S.A.F.E. T E C H N I C A L D I V I S I O N
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SAS utvider gangtidene på MD80 igjen
Ikke mer enn to år siden sist gangtidene
ble utvidet på DC9MD80, sendes det nå
s ~ k n a dom en ytterligere utvidelse. Denne
gangen Økes intervallet mellom hver
heloverhaling, D-sjekk, med 1000 timer.
Det betyr i praksis at flyene nå skal fly
13,5 år mellom hver heloverhaling. Sist
gjorde man om måten å regne på, slik at
gangtidene ble utØket med mellom et og
halvannet år. 1000 timers utvidelse nå

betyr ytterligere et halvt års forlengelse.
Som en kuriositet kan nevnes at til å
begynne med, da vi først fikk DC-9, ble
flyene heloverhalt hver 4.000 flytime. I
dag flyr vi de altså 3,5 ganger så lenge
mellom hver overhaling. Dette bærer
flyene også preg av.
Det sier seg selv at slike utvidelser stiller
storre krav til innsatsen i det daglige

vedlikeholdet. Skal vi opprettholde standard, punktlighet og regularitet, så må det
iverksettes tiltak i den daglige tekniske
driften. Det vurderes og gå tilbake til det
gamle systemet med en MSC (Maintenance Service Check) en gang i dØgnet.
Dette ville garantert fått standarden et
stykke opp igjen.
Knut

Passenger Entertainment flyteknikerens mareritt
Hvert sete's TV-skjerm med personlige
valg av Tv-programmer, dataspill, oppdaterte borskurser, koblingsmuligheter for
din portable PC til fax og Internett via satellitt. Øretelefoner med 40 valgbare kanaler
for stereomusikk. Telefoner i setene.
Mulighet for å ringe opp den vakre damen
på sete 4b osv. Det finnes snart ingen
grenser for hva man kan få til fra et flysete.
Flyselskapene kappes om å være fØrst ute
med revolusjonerende tilbud til sine
passasjerer. Det er bare et lite minus.
Systemene går i stykker og må repareres.
Dette har satt grå hår i hodet på den

tekniske ledelsen hos British Airways.
Down time, dvs. den tiden systemene er
ute av drift er uakseptabel høy. Problemene er lokalisert til dårlig standard på
produktene, og manglende og til dels helt
fraværende opplæring for selskapets flyteknikere. Det siste blir det nå rettet på.
"Det er ingen tvil om at flyselskapenes
teknikere står foran en stor utfordring",
sier en av de vedlikeholdsansvarlige i BA.
Det gir et meget dårlig inntrykk når
passasjeren kommer ombord og TVskjermen ikke virker, stereoanlegget ikke
virker, og skal hanlhun bruke telefonen så
virker ikke den heller.

Det er ikke bare BA som sliter med disse
problemene. KLM, Singapore Airlines, og
Lufthansa melder alle at de erfarer de
samme problemene. United Airlines har
sogar saksokt GEC-Marconi for 100
millioner US$, fordi passenger entertainment systemet på selskapets nye B777
ikke virker som det skal. Å få PES til å
fungere vil bli en betydelig utfordring for
oss teknikere fremover, etterhvert som
kompleksiteten og bruken Øker. I dag er
dette ikke vektlagt på våre typekurs, da det
ikke er noe safety item.
Knut Gronskar

SAS MD-87.
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SAS

SAS Norge søker etter 85
I

luftfarten svinger prognosene fort. I takt
med svingningene følger bemanningsbehovet. Nylig ble det godkjent å ansette
28 mekanikerelteknikere i Line Maintenance Norway, og 57 mekanikere i Heavy
Maintenance. I tillegg er det gledelig nok
en gang for alle banket at vi skal ta inn 14
lærlinger i året fast hvert år fremover. 12 i
mekaniske fag og 2 i elektrofag. Vi behover ikke som tidligere å sØke Stockholm
om dette. Det skal gå automatisk.

Vi står da med en rest på 11 mann til Line
og 33 til Heavy. Spørsmålet blir; hvordan
skal vi få fylt opp de resterende plassene?

Får tilbudet, men takker nei
Dette er nytt for oss. Flere av sØkerne som
har fått tilbud om jobb, takker nei når de
får hore l~nnsbetingelsene.Vi er attraktiv
arbeidskraft også for andre deler av
industrien i Norge, hvor l~nnsnivåetligger
over vårt. Spesielt gjelder dette innenfor
fagområde elektronikklavionikk.

Ikke nok kvalifiserte søkere
SAS har sett seg nØdt til å avertere ut
stillingsannonsene på nytt. Riktignok kom
det inn over 300 s ~ k e r e ved førstegangsutlysning, men de færreste hadde de
kvalifikasjonene som trengtes. Når det
gjelder flyteknikere, satte SAS krav til at
søkeren måtte ha sertifikat på en av
flytypene SAS opererer. Kun fire av
s ~ k e m ehadde dette. Tre av dem har fått
jobb. 2 svensker og en nordmann. Når det
gjelder flymekanikere synes markedet som
skrapt. Det er tilnærmet tomt. Pr. dato har
SAS ansatt 17 mann i Line og 24 i Heavy.

Store pensjonistkull
I 1997 får vi et, etter våre forhold, stort
pensjonistkull. 9 mann blir pensjonister i
1997 (64 år). De derpåfølgende 5 årene
varierer pensjonistkullene mellom beskjedne l og 7 mann. FØrst i år 2006, 2007 og
2008 får vi store avganger hvor over 30
teknikere går i pensjon. Dette kan imidlertid forskyve seg hvis pensjonsalderen
blir senket underveis. I tillegg vet vi at
lederpersonell i stor grad rekrutteres fra
teknikerkorpset. Vi kan forvente en

Kristian HØyvik bytter frontrute på DC-9.
"avtapping" til slike stillinger på ca. 6
mann i året.

I tillegg kommer pensjonistkullene fra
Heavy Maintenance. Hvis vi regner med
ytterligere 15% frafall når vi flytter til
Gardermoen, ja så har vi et problem. Det
tar i beste fall syv år fra en elev går ut fra
en flymekanikerlinje på en videregående
skole, til hanhun kan være ferdig utdannet
flytekniker. I SAS i dag ligger det i praksis
på rundt 11 år. Det er på tide å starte
planleggingen.
Knut Grønskar

Nytt vaske- og poleringsprogram for
I

erkjennelsen av at noen av våre fly ser
aldeles forferdelige ut i lakken, ble det i
fjor satt ned en arbeidsgruppe under
ledelse av Steinar Welle, Coordinator Aircraft Cleaning. Gruppen skulle se på hva
som kunne gjøres for å få finishen og lakkstandarden opp igjen på våre DC9lMD80.
Tre firmaer ble kontaktet for å gjØre
prover med vask og polering på tre stk.
MD87 fly; henholdsvis DIH, RMH og
KHU. Flyene ble vasket og polert opp.
Resultatene er ikke helt sammenlignbare,
da finishen og lakkalderen var forskjellig
på de tre individene. På de eldste flyene
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tilsmussing av flyets buk, over vingen
som har originallakk fra McDonnell
og helt tilbake til halen. Dette utslippet
Douglas, var det umulig å få opp glansen.
må stoppes.
Den 8. mars leverte arbeidsgruppen sin
innstilling. Den konkluderer med f ~ l - 4. Målinger utfØrt på et av flyene før og
etter polering, viser målbar reduksjon i
gende:
drivstoff-forbruk etter polering.
1. Re-lakkering av den del av flyflåten
Siden 8. mars har roen og stillheten senket
som trengs det mest, er av aller stØrste
seg over prosjektet. Til undertegnede oppviktighet og bør gis prioritet.
lyses det at man ikke har greid å samle alle
2. Re-lakkerte fly må f ~ l g e opp
s med et
lederne for å sluttbehandle rapporten. Da
lakk-bevaringsprogram som står i
er
sannheten antagelig at dette koster penforhold til en slik investering.
ger og ingen vil betale. Time will show! !
3. Utslipp fra Fwd. Drain Mast må
snarest mulig skaffes et alternativ.
Knut
A ?
Utslipp forårsaker en kaffebrun
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Dirty Line
T

idlig i våres opprettet Jan Stenberg
Dirty Line. Etter samtaler med de
tillitsvalgte, var det klart at alt for mange
problemer var gjengangere fra år til år.
Problemene ble ikke løst i linjen. Derfor
ønsket Stenberg at alle ansatte som hadde
problemer de ikke greide å få løst den
vanlige tjenesteveien, sendte disse sakene
direkte på mailboks til ham. Også NFO's
medlemmer ble oppfordret til å benytte
denne muligheten.
På et oppfølgingsmøte et par måneder
uttrykte Stenberg
Over
svak respons på Dirty Line. Det var dog et
unntak. En liten organisasjon for flyteknikere i Norge hadde alene 146 av de
153 henvendelsene som hadde kommet
inn fra hele SAS systemet. Tatt i betraktning at vi kun er 250 medlemmer er
svarprosenten overraskende høy. Dette
gjenspeiler vel bare frustrasjonsnivået i
flyteknikerkorpset på det tidspunktet.
Det er lys i tunnelen, og det er ikke fra
toget. Vi begynner å merke at ting blir tatt

AsbjGrn StQen boroscop-sjekker en MD-80 motor.
tak i. Våre lederes holdninger er i ferd
med å endres. Våre ledere vil gjennom
TQM få større fullmakter og stØrre
budsjettrammer å navigere etter. Tidligere
har det ofte ikke strandet på vilje, men på
økonomi. Vi har vært på TQM seminar og
fått ny vitamininnsprøytning. TQM er så
diametralt motsatt av den hverdagen vi
jobber i, så skepsisen er til å ta å fole på.
Nå har vi teorien. Så gjenstår det å se om
den blir gjennomført i praksis. Det skal litt

til for å innfri de forventningene som
TQM prosessen har sådd; en kjempeutfordring som ikke er gjort over natten.
Det er skissert at prosessen vil ta tre til
fem år. I Line Maintenance Norway har vi
endelig begynt.
Har du saker til Dirty Line, så er adressen
på mailboks: STODZ(B0X)
Knut

På jakt etter bolig?

I

KONTAKT OSS!
Vi har alltid stort utvalg av nye og brukte boliger, fra to roms
leiligheter til eneboliger - i fem kommuner.
Vi har den beste ekspertisen og den lengste erfaringen med
boliger i borettslag. Snart utvider vi virksomheten til
generell eiendomsmegling for å møte dine behov.
Ring eller stikk innom for nærmere informasjon
om våre boligtilbud. Se også vår boligannonse
i Romerikes Blad hver torsdag.

I

H
i
1

Boligbyggelag1
I

~stboks323 2001 Lillestrøm
ate esse: Bratergata 1

SAS

Endelig et informasjonsprogram

som fungerer
I mange år har det vært klaget på at
teknisk informasjon som Maintenance
Bulletins, AD-Notes, Tekniske Tips,
Prod. Div. Info, endringer i TDH og
LMH, osv. osv. aldsi ble distribuert til
oss ansatte. Gang på gang has dette vært
tatt opp og fokusert på. På nattmøter, i
samarbeids-utvalg og skriftlig i avviksrapporter. Det var aldsi noe uenighet om at
dette burde vi ha hatt, men det ble
unnskyldt med at vi i Line ikke fikk nok
kopier til at alle kunne få. Dessuten var det
ingen som hadde i sin stillingsinstruks å
distribuere disse ut i posthyllene våre.

Viljen til å 1Øse problemet virket ikke
spesielt stor

at et slikt program kommer - og at det ser
ut til å fungere.

Derfor er det med oppsiktig glede vi kan
rapportere at det endelig har kommet et
system som i alle fall sikrer at vi får deler
av all den informasjonen vi trenger. Alle
Maintenance Bulletins vil heretter bli
distribuert i våre posthyller. Det er sogar
et krav fra vår Øverste ledelse om at vi skal
ha dette. Distrubusjonsprogrammet har
fått navnet CTP (Continuation Training
Program). For meg spiller det ingen rolle
hva man kaller "barnet". Det gledelige er

Noen justeringer underveis er sikkert
mulig. Jeg kunne godt tenke meg å slippe
å få Maintenance Bulletins på de flytypene
jeg ikke har sertifikat på. Disse har for
meg liten interesse og havner i file 13
(sØpla). Dessuten vil det tvinge seg frem at
vi får avsatt tid i produksjonen til å lese og
sette oss inn i all den nye informasjonen vi
nå får. Dette er ting vi får se på etterhvert.
Knut

<<Somlokale byggmestere skal
vi leve med våre kunder og deres
hus resten av livet.
Tror du det påvirker måten vi
Ring og få tilsendt vår nye, flotte katalog.

IIIrr u,m
IU-

ROMERIKE AIL
Gardermovn. 3,2050 JESSHEIM
Tlf.: 63 97 21 77
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Hvor ble det av TECHCOM?
F

or en del år tilbake utviklet skoleavdelingen i CPH et dataopplæringsprogram som fikk navnet TECHCOM,
TECHCOM var bygget som et CBT
treningsprogram, igangsatt for å bedre
teknisk personell's kjennskap til håndbøker og administrative rutiner. Dette var
et krav fra myndighetene.

Ettersom tiden har gått har både håndbøker og programvare vokst fra TECHCOM. Mange har sittet og svettet og
bannet seg igjennom testen, som krevde
nærmest ordrett avskrift fra læreprogrammet. Løsningen ble å kjøre testen på
en PC og læreprogrammet på nabo-PC'en.
Da gikk kurstiden ned fra 36 timer til en
rekordtid på 3,5 timer.

De siste årene har ikke TECHCOM
fungert. Vi har lenge hørt at en ny versjon
er på gang. Da TECHCOM var ny, måtte
vi gjennom dette årlig. Nå ser det ut til å
ha kokt bort i kålen. Hvor bliver den nye
TECHOM av?
Knut

k4

Hvem har stukket av med reservedelene?
t vi mangler reservedeler er ikke noe
nytt problem for oss. Vi har lært oss å
improvisere og å leve med problemet. I
nøden spiser selv fanden fluer. Så vi må
"stjele" eller kannibalisere deler fra andre
fly. For oss i Oslo blir dette som regel fra
fly i dokkene. Uten denne muligheten
hadde teknisk punktlighet og regularitet
vært nær katastrofen.

A

Det er blitt verre
I det siste har situasjonen blitt nær
uholdbar. Vi går tom for vanlige forbruksdeler som hjul og bremser. Setetrekk har vi
vært tomme for i over en måned.
Askebegre og livvester er det tomt for.
Dette går bare ikke lenger. Vi har måttet
grounde en B-767 og jekke den opp for å ta
av hjulene, slik at vi kunne holde tre andre
fly i luften.

-

-

SE-DI1 en lykke for oss

MOVEX

Bakkehavariet i CPH hvor man tauet to
niere i hverandre, med derpåfølgende feny
flight til OSL for reparasjon, kom som
manna fra himmelen for oss. Nå har SE-DI1
stått ferdig reparert i fjorten dager, men den
har enda ikke kommet i luften. Dette fordi
det hele tiden kannibaliseres så mange
deler fra flyet - at det aldri rekker å bli
luftdyktig.

En ny syndebukk har dukket opp hos oss.
Det nye materialplanleggingssystemet
MOVEX. Når noe går galt nå, så får
MOVEX skylden. Det er lett å skylde på
MOVEX. Det er et datasystem som ikke
kan forsvare seg. Selvfølgelig er ikke
MOVEX hele årsaken til at vi ikke har
reservedeler. MOVEX har hverken solgt
eller kjøpt deler

Hvor ble det av de
100 millionene?

Inntil det blir ordnet opp i delesituasjonen,
må vi sørge for at vi alltid har et fly
grounded på bakken på Fornebu. Dette er
nødvendig for at vi kan få tatt deler for å
holde de andre flyene luftdyktige. En
MD80 på bakken koster SAS 350.000,NOK pr. dag.

I vinter ble det proklamert en egen
tiltakspakke på 100 millioner, som skulle
blukes til produktforbedringer på norsk
innenriks. Blant annet skulle deler av dette
beløpet brukes til innkjøp av reservedeler
Ble de det? Ingen av de jeg har spurt
kjenner til dette, eller ønsker å gi noe svar.
Var det hele en reklamejippo?

Knut
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H@sten1998får SAS sin f ~ r s t elevering av de nye Boeing 737-600.

38

INFO 2/96

SAS teknisk på Gardermoen
Arbeidet med oppfgringen av Teknisk
base på Gardermoen har nå startet. Basen
omfatter hangarer for trafikkrelatert vedlikehold og hangarer, verksteder og stØttefunksjoner for vedlikehold av SAS' mellomdistanseflåte. Gulvarealet 53.000 m2
vil inneholde folgende nØkkelfunksjoner:
- Hangarer
- Teknisk skolevirksomhet

- Verksteder
- Bygningsavdeling
- Lager
- Personalavdeling

- Teknisk administrasjon
- Utstyrsgarasjer

SAS har opprettet en egen prosjektorganisasjon med ansvar for planlegging,
koordinering og oppfølging frem mot innflytting på Gardermoen 4. oktober 1998.
Prosjektet omfatter også en samordningsgruppe av SAS' aktiviteter rettet mot

Gardermoen. Samordningsgruppen (SOG)
består b1.a av flere undergsupper, med
aktivitetsplanlegging for ekspedisjonsbygningen og hangar/driftsbygg/de-icing/
rusegrop osv. Brukerne er tatt med i prosessen under teknisk- og ekspedisjonsbygg styringsgsuppe. De to brukergsuppene har flere temagsupper under seg som
ressurser i detaljplanleggingen.
SAS teknisk base vil ha plass til ni fly for
trafikkselatert vedlikehold og to fly for
tungt vedlikehold. Lageret er planlagt med
tanke på MD80 og DC-9 fly. Dette har nå
endret seg, da SAS har vedtatt å kjøpe også
MD90, samt Boeing 737 fly. Hangaren vil
også ha plass til flytyper på stØrrelse av
Boeing 767, men flytyper på stØrrelse med
f.eks Boeing 747 får ikke plass. Hangarog verkstedområder blir bygd som en åpen
IØsning og med alt på et plan. Det er
utvidelsesmuligheter for flere hangarspor
både i nord- og sørenden av hangaren.
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Det vil bli et tilbud med tilbringerbuss
mellom Gardermoen togtelminal og SAS
teknisk base. Denne får en avgang hvert 5.
minutt. For de som Ønsker å spasere
mellom terminalen og teknisk base - så
kan vi fortelle at avstanden er nærmere
2.5 km!
Rune Thuv

A

-
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Transportmulighetene fra Oslo til Gardermoen blir med hurtigtog, Inter City-tog,
buss eller egen bil. Det pågår forhandlinger med sikte på å få en egen
billettpris for de flyplassansatte mellom
hjemsted og Gardermoen. Det antydes
idag en månedskortpris på kr. 1.600,mellom Oslo og Gardermoen, men forhandlingene er ikke ferdige enda, og man
får håpe på gode forhandlere og lavere
billettpsis slik at flest mulig blir med til det
nye arbeidsstedet på Gardermoen.
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Hangarer
Verksteder
Lager
Administrasjon
Kald garasje

.

..

--v- ..-P -. ..

39

SAS og klaris forts. ...

Skyfri avising på OY-KGS.
ndertegnede hadde i siste nummer av
INFO et innlegg som skarpt kritiserte
SAS måte å håndtere De-Iceklar is
problematikken på. Nå har jeg gleden av å
skrive oppfølgeren, da ballen har begynt å
rulle, og den positive TQM-ånd som for
tiden er meget populær i SAS, samsvarer
godt med NFO's klare mening om at
ansatte selv bør være en ressurs i utformingen av regler og rutiner. (Dette er
forsåvidt også nedfelt i vår hovedavtale!.)
Sett i lyset av siste 7 års hendelser er
imidlertid det å benytte seg av ansattes
erfaring og fagkunnskap, en dramatisk
vending til det positive.

U

OSLTK, og en pilot med kompetanse
innen emnet Human Factor, foruten
sekretær fra EVEOM, og prosjektleder
OSLTS-H.

2. Verkt~yog utrustning, praktiske
metoder for å oppdage Clear-Ice.

Undertegnede har hatt æren av å være en
av NFO's utvalgte og deltatt i arbeidsgruppen. Det er for~vrigførste gang at jeg
er med på et så stort og gjennomgripende
prosjekt. For var det noe som raskt og
brutalt gikk opp for arbeidsgruppen og
meg selv, så var det arbeidets omfang,
som nok var en del større enn jeg hadde
forestilt meg.

4. Forslag til utdanning og informasjon.

Arbeidsgruppens oppgave vars
Nok om det. Ansvarlig ledelse opprettet
av presserende årsaker en «Arbejdsgruppe
for kontrol af forekomst af sne, is, og frost
på fly, med stærkt praktisk islæt», hvor
NFO, CFF og Klub 537 ble bedt om å
peke ut 1-2 mann «med interesse for - og
god praktisk erfaring i - nævnte aktiviteter». Således besto gruppen av 6 mann
utpekt av foreningene, en ingeniør fra

l . Fremtagning/vurdering av alle
relevante instruksjoner for MD80/DC9, med tanke på realistiske og
gjennomfQrbare rutiner for komplett
kontroll av sn@,is, frost og Clear-Ice.
Inklusiv realistiske og implementerbare
rutiner for bruk av Preventiv anti-icing
og Cold Fuel Transfer.

3. Personlig sikkerhet.

Kort sagt full pakke! Dette b e t ~ dat vi
kunnelmåtte skrive et «nytt» LMH chapter
7.9.3 & 10.2, som skal forsikre at neste
vinter kan håndteres på en sikrere og mer
rasjonell måte enn forrige. Arbeidsgruppen finner klarhet og enkelhet i
beskrivelsene av storste betydning, og
mye tid og krefter har gått med for å sikre
akkurat dette.
Startdato for prosjektet var 11. april, og
sluttdato 20. mai. Dette tilsa en temmelig
konsentrert arbeidsform. Arbeidsgruppen
hadde to faste ukentlige moter, mye av
grovarbeidet ble utført utenom de faste
motene, og medlemmene i arbeidsgruppen
har tidvis vært løst fra produksjonen.

INFO 2/96

SAS
Først noen ord om selve arbeidsformen;
en arbeidsgsuppe på 10 personer er en
kritisk størrelse, hvor antall personer som
må til for å sikre kompetansebredden er
omvendt proporsjonal med gruppens
effektivitet. Jeg tror at denne arbeidsgruppen var temmelig nær det optimale,
både med tanke på kompetansel
sammensetning og antall. Vi har vært
mange nok til at de kritiske spørsmålene
har blitt spurt, samtidig som vi var få nok
til å arbeide meget effektivt. I en periode
delte vi oss opp i to gsupper som fikk hver
sine oppgaver å løse, som en kvalitetssikring byttet vi så oppgaver, og tilslutt
sammenstilte vi resultatene. Dette opplevde jeg som en meget effektiv og
målrettet måte å jobbe på, og selv om
tidsfristen var kort, tror vi ikke at
resultatet hadde blitt særlig annerledes om
vi skulle brukt en måned ekstra.
Et komplett utkast til nytt LMH Chapter
7.9.3 Snownce Removal and Prevention,
ble så overlevert styregruppen som består
av hva jeg oppfatter som tungvekterene i
SAS; STOMS-H, STOGQ-H, CPHML-H
og STOOF-9 på dagen 20. mai. Deres

umiddelbare kommentarer var udelt positive, og undertegnede hadde et klart inntrykk av at de forstår til fulle hvor skoen
trykker idag, og at de stiller seg bak
konseptløsningene våre. For å sitere
STOMS-H, P. O. Anderson, så representerer arbeidsgsuppens utkast «en definitiv
vending», og det tror jeg alle er enig i at er
på høy tid.
Jeg mener selvsagt selv at arbeidsgruppens utkast er glimrende, ettersom jeg
has vært med på utformingen. Jeg har
også en meget stor tro på at styregruppen
arbeider hardt for at ideene blir satt ut i
livet. Etter å ha vært med på presentasjonen og overleveringen til styregsuppen,
føler jeg meg ytterligere overbevist om
dette.
Arbeidsgruppens forslag til nytt LMH
chapter 7.9.3 inneholder omfattende forandringer i forhold til dagens utgave, og
går nå gjennom en formell behandling1
kvalitetssikring og vurdering. Det er
derfor ikke siktig å beskrive innholdet i
forslaget i skrivende stund.

I forbindelse med en introduksjon av
eventuelle nye DelAnti-Ice instsuksjoner
før vintersesongen, er det arbeidsgruppens
klare anbefaling at det gis en full dags
klasseromsundervisning, med blant annet
vekt på avviksrappostesingssystemet (NCR).
Meningen nå er å benytte tiden fremover
til å forberede/provisjonere slik at når
endrede forskrifter i høst trer i kraft, er
fornødent materiell/utstyr og opplæringsdelen allerede på plass. I mellomtiden går
det an å leve etter Maintenance Bulletin
NS 13/96, og vi kan se høsten og vinteren
lyst i møte.
Som en oppsummesing vil jeg si at det er
meget givende og lærerikt å være deltager
i et slikt prosjekt, og den følelsen av
avmakt jeg ga uttrykk for i fonige
astikkel, er forsvunnet som frost, ice, snow
og slush for sommersolen! Og jeg er nå
fullt forsikret om at ledelsen står på vår
side, og det er vel egentlig en selvfølge,
selv om jeg har hatt stunder hvor tvilen
har hersket.
Harald Øverland
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Nytt fra NFO Avd. SAS
OMORGANISERING INNEN
S A S TEKNISK
Gjennom besparelsesprogrammet i SAS
som fikk navnet SNU94- ble det evaluert
potensialet innenfor Teknisk avdeling.
Ledelsen innen teknisk utredet dette i -94.
Og i November samme år startet den
såkalte Struktusutredningen, et prosjekt
som hadde som hovedmål å endre
stsukturen innen teknisk med sikte på å
hente besparelser. Etter en rekke utredninger, var SAS's ledelse kommet frem
til at eventuelle besparelser måtte fremkomme ved å endre struktur, og prosjektets navn ble derav STRUKTURPROSJEKTET.
Fra faglig side gikk vi inn i denne med
deltakere både i referansegsuppe og
arbeidsgrupper, i tillegg til dette hadde vi
fra hvert enkelt land hjelp fra «lønntagerkonsulent~,for gjenomgang av økonomi- og konsekvensanalyser. Fra selskapets side har det gjennom prosessen vært
en klar holdning til at denne representasjonen har vært positiv og nødvendig.

Hva har så kommet ut av dette
arbeidet:
Besparelsespotensialet (SNU94) ble betydelig redusert og man kom etter hvert
frem til at eventuelle verdier måtte hentes
i synergier og hverdagsrasjonelle arbeidsmetoder.
Vi ble enige om at skulle dette kunne
hentes ut måtte teknisk organisere seg mot
produksjonsenheter som var rettet mot
produksjonsvolum på tilgjengelig fly, og
ikke dagens fabrikkrnodell, der man
kunstig retter vedlikeholdsmodellen mot
ansvarsoniråder innenfor fabrikken.
Derav ble det store volumet av vedlikehold bestemt lagt innenfor en enhet som vi
kaller T.R.M (Trafic Related Maintenance). Basis for denne modellen er
enkelhet, likhet, lett å fordele arbeide og
ikke minst ETT SAS.

funksjonelt, administrativt og ikke minst
politisk.
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Nyansatte sjefer overtar driften innen
1. september-96
En ferdig detaljert vedlikeholdsmodell,
Koncept
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Stockholm

TRM
Oslo

Maintenance
Control

Sxr
Etter at disse hovedstolpene var lagt i
Des.-95, nedsatte referansegsuppen såkalte nettverksgrupper, som hver for seg
gjennomgikk hvert enkelt hovedomsåde.
Gsuppenes arbeide ble sammenstillet,
evaluert og satt sammen til en rapport. Ut
av dette er vi enige om at prosjektet måtte
få en ny vinkel og derfor nytt ansikt,
TOD-96. Her samlet vi oss om følgende
fremgangsmodell:

funksjonelt og administrativt er ferdig
innen l .november-96.
Innen 1.desember-96,Vedlikeholdsmodellen er godkjent av myndighetene.
Implementering og gjennomføring drift
gjennomføres i perioden l .jan.-l .apr.97
Prosjektet med delkomponenter er
avsluttet innen l .juni-97.
For å kunne komme i mål funksjonelt og
administrativt er det nedsatt en rekke
arbeidsgsupper som kjører diverse delprosjekt. Dette vil gi en mulig samlet ferdigstilling og ikke minst en lik behandling av
delprosjekter. Overordnet vil man således
tilsikte en lik behandling for helheten.

Ansettelser av nye sjefer innenfor hvert
enkelt hovedomsåde. Annonsering og
intervjuer med ledelse og faglige samt
ansettelser innen 1. juli -96
Ny teknisk sjef på plass innen
1 august -96

-96
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Projektledning

Heavy Maintenance har vært et annet
hovedtema, vi ar evaluert flere modellerfra Shannon til Stockholm, som kjent
landet vi på Gardermoen. Fra de fagliges
side var det 100% enighet om denne
innstillingen. Veien til dette har vært lang,
avklasinger har måttet gjøres både

Services

Support

STOIN

(Bernard R )

Informatlon

-styrning Il

SAS
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For de fleste som naturligvis betrakter
dette, eller skal vi si disse prosjektene så
virker prosessen tungrodd og vanskelig men hvor enkelt kan man endre en
organisasjon som sysselsetter 3500 medarbeidere, er fordelt i 3 land samt internasjonalt, er myndighetsgodkjendt og ikke
minst under prosessen kjøre drift.. . Når vi
da i tillegg har gjennomgått en dreining
fra overtallighet til ressursbrist i perioden,
samt at mange interesser skal tilsikres så
krever en omlegging som gjennomføres
nå, tid og ressurser - SLIKT TAR TID...
Personlig tror jeg at vi er på rett vei og er
omsider kommet inn i et spor som fører til
en beslutning, dette kan i denne faser
bedre tilsikres fordi den daglige drift er
sterkere vektlagt nå, slik at prosjektgruppen kan ofre seg til selve prosessen.
La oss derfor håpe at tidstabellen
overholdes og at vi til slutt samles om
samme OVERGRIPENDE MÅL.

Våre kollegaer i førerhuset har klare
retningslinjer for hvordan, hvem og nårtid
de kan utføre denne type sjekker - heldige
er de, da har man noe å forholde seg til.
Nettopp dette mangler vi i teknisk, og for
å komme frem til noen stolper så har vi
tatt initiativ, til å prøve å bringe klarhet.
Derfor er vi enige med SAS Teknisk
ledelse, om å gjennomgå status, mulige
fremtidsbilder samt en eventuell implementeringstakt og tone. VI KOMMER
TILBAKE MED UTFYLLENDE INFO
ETTER MØTE 10 OG 11 JUNI.

TRM - SAMMENSLÅING AV
TF/TS
Mange av våre medlemmer er utålmodig
vedrørende vedlikeholdskonseptet på
Fornebu, og dette er i høyeste grad forståelig. Uansett så kommer denne
problemstillingen til overflaten om relativt
kort tid og naturligvis etter ansettelser av
nye sjefer, samt fremdrift i TOD-96. La

og våre synspunkter blir tatt med i
prosesser innenfor SPD. Dette være seg
organisasjonsmessige eller produksjonstekniske endringer. SPD's ledelse har fått
øynene opp for at ved å benytte vår innsikt
og kompetanse, så er dette ikke synonymt
med «Job protection». Flyteknikerne har
som ledelsen en levende interesse av forbedre produktet, slik at vårt produkt, gir
oss alle et levebrød langt inn i fremtiden.
Derfor er det positivt at vi alle er tatt på
alvor, og vi kan nå se dette ved deltakelse i
prosjekter som; prosedyrer ved De-/ Anti
Icing, Spisskompetanse, Skole -og opplæring, Ground Handling og Pilotsjekk.
Utviklingen er positiv - la oss alle utnytte synergien av dette..

.

JAN STENBERG KOMMER PÅ
MEDLEMSMBTE
Vi planlegger et medlemsmøte i slutten av
august. Høyst sannsynlig 20. august. På
dette medlemsmøtet vil Jan Stenberg være
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Målsattning

TedinicalOperalion. Deportmm1

overgripande mål

professionell; konkurrenskraftig och
flexibel support s å att SAS kan
enomfora det mest optimala

SAS
PILOTSJEKKER
Etter en oppstart og planlegging av dette
tiltaket i SAS, som kom i kjølvannet av
SNU-94, har vi i den senere perioden
konstatert en mere avholdende og prøvende holdning fra ledelsens side. Vi kan
vel si generelt at flere av aktørene på
ledelsens side har fått beina på jordet og
vil ta dialogen fra et fornuftig ståsted.
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oss derfor avvente de overgripende
endringer og ta tak i problemstillingen når
denne er moden. Fart på saken blir det
ikke før etter 1.sept.-96.

tilstede og det vil bli anledning til å stille
spørsmål. Møtet vil bli avholdt på
Fornebu. Beskjed vil bli gitt om final dato,
klokkeslett og sted.

SAMARBEIDE MELLOM
LEDELSE OG FAGFORENINGER

Heine Richardsen

-NFO vad. SAS ser en gledelig utvikling på
dette området, de faglige blir tatt på alvor

Vi har hørt at...
Ubrukelig rusegrop på Sola
Blåser det mere en 12 kts, så kan ikke
rusegropa på Sola brukes. Over 12 kts.
skapes det turbulens inne i rusegropa, som
gjØr at jetmotorene staller. Rusegropa sto
ferdig i 1994 og kostet 12-13 millioner å
bygge. Som de fleste vet hender det
ganske ofte at vinden blåser mere en 12
kts. på Sola.

First Flight for 2 seters JAS
Gripen
29. april tok toseters versjonen av JAS
Gripen av fra SAAB sin testbane ved
Linkoping. Det fØltes akkurat som å fly
enseteren, sa testpilot Ola Rignell etter at
testturen var vel overstått. Det svenske
forsvaret har bestilt fjorten fly av denne
typen i tillegg til 140 stykker av ensetersversjonen.

Detonerte Oxygengeneratorer
mulig årsak til Valujet havariet
i Everglades
11. mai havarerte en 27 år gammel DC9
fra selskapet ValuJet i sumpene i Everglades. I 10,500 fots hØyde under climb
etter avgang, klarerte pilotene en
emergency og rapporterte brann i cabin og
cockpit. Flyet ba om å få returnere tilbake
for landing. Like etterpå ba de om å få
lande på nærmeste landbare flyplass. 6
minutter senere styrtet flyet i Everglades.
FAA har opplyst at flyet transporterte over
100 oxygengeneratorer. Disse brukes til å
supplere passasjerer med nødoxygen på
DC-10 og MD80 fly Dette systemet er
ikke i bruk på eldre DC-9 fly eller på det
flyet som havarerte. Når oxygengeneratoren utlØses, starter det en kjemisk
prosess som lager oxygen. Under
prosessen utvikles det sterk varme. I 1989
tok det fyr i en DClO-40 på flyplassen i
Chicago. Flyet ble totalskadd. Årsaken var
oxygengeneratorer i lasterommet som
hadde detonert.
Voice recorderen avslØrer at det ble
rapportert svart røyk og brann i cabinen.
Noen av' stolrammene i aluminium er
funnet smeltet. Det er uklart hvorfor det på
lastemanifestet sto at oxygengeneratorene
var tomme, mens de i virkligheten var fylt
opp og armerte.

Airbus på INTERNETT
Airbus er nå på nettet med en egen side
som gir informasjon om siste nytt. Det
omfatter blant annet ordrer og levering,
detaljer om eksisterende og fremtidige
programmer, og selvfølgelig informasjon
om konsortiets fly. Internett adressen er:
http://www.airbus.com.
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FAA og JAA uenige om max
antall seter i de nye B737-700
og 800
JAA mener at med max antall seter som
Boeing ønsker å montere inn, vil man ikke
kunne greie tidskravet til evakuering. JAA
vil derfor ha redusert max. antall seter
med 10 på det meste. En slik endring vil
først og fremst ramme charteropperat~rer
som fyller flyene opp til primsolmerket.

Fokker fabrikkene konkurs
Airline Fuel Consumptlon
Per ~assengsr-mife
.- .
Ilti'

lni14x. t976;1100

FAA mangler kvalifiserte
inspektører og midler til
etterutdanning
I en hØring i en Subcommittee opprettet av
Senatet i USA, ble det avslØrt tildels
alvorlige mangler og svakheter i det
tekniske inspektØrkorpset hos FAA. En
inspekt~rkunne fortelle at han var satt til å
overvåke syv regionale flyselskaper Etter
å ha søkt i fem år om å få tekniske kurs på
flytypene disse selskapene opererte, ble
han isteden sendt på typekurs på B727.
Noe han slett ikke hadde bruk for Fra
1993 til 1996 har opplæringsbudjettet til
teknisk trening i FAA blitt redusert med
42% eller 412 millioner NOK.

FAA Administrator David R. Hinson
fastslo følgende under høringen. "The
greatest obstacle to effective safety oversight of the air transport, is lack of federal
funding" FAA har i dag ansatt 2.500
inspekt~rer.Disse skal ha kontrollen med
7.300 trafikkfly, 11.100 charterfly og
184.000 småfly I tillegg kommer oppsynet med 4.900 vedlikeholdsorganisasjoner i USA og resten av verden som har
FAA Repair Station Certificat. Til slutt har
de oppsynet med 600 flyskoler og 200
tekniske skoler.

Onde tunger blant teknikerkorpset i Norge
vil ha det til at dette var en seier for den
teknologiske utviklingen. Fokker flyene
har jo ikke det beste ryktet blant oss når
det gjelder tekniske lesninger og
holdbarhet. Uansett er det tragisk at 4.700
ansatte nå har mistet arbeidsplassen sin.
Mange av nøkkelpersonellet har blitt kjøpt
opp av andre flyfabrikanter, spesielt de i
fra USA.

Boeing spår sterk vekst
BOEIN6'8 VIEW OF COMMERCIAL
AIRCRAFT MARKET (1888-2015)
AIRPLINES ADDED TO WORLD FLEET
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Excessive closure-rate to terrain warning

Cockpit drsplay
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Ny avansert Ground Proximity
Warning

Veksten i flytrafikken i Norge
forsetter

Allied Signal holder for tiden på med å
teste ut et nytt avansert Enhanced Ground
Proximity Warning System. (EGPWS).
British Airways har montert inn en
prØvemodel1 på en av sine B747-400. I
korthet går systemet ut på at ved trigging
av GPW, så vil værraderen automatisk
komme opp med et "terrain display". På
dette kan pilotene danne seg et bildet av
eventuelle hindringer forut. American
Airlines har sagt seg villig til å se nærmere
på dette, noe man antar kunne ha hindret
deres havari med en B757 i Cali,
Colombia. Typegodkjenning av systemet
forventes i lopet av hosten.

Den totale passasjertrafikken i mars
måned okte med 7% i forhold til samme
måned i fjor. Utenlandstrafikken Økte
desidert mest med hele 14%, mens
innenlandstrafikken ~ k t emed 5%. Den
storste veksten i utenlandtrafikken finner
vi på Gardermoen og Kjevik hvor begge
har hatt en vekst på 29%. Innenlands har
Kristiansund hatt en vekst på 30%, fulgt
av Bardufoss og Svalbard med 24%.
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Ikke drivstoff nok til å
returnere fra Nordsjøen
At konkurransen i helikoptermarkedet i
Nordsj~ener beinhard er sikkert. En av
operatorene har dumpet prisen så lavt, at
de må fylle opp alle setene i sine
helikoptre for å få økonomi i det. P.g.a.
overvekt kan de da ikke ta av med nok
fuel til å returnere, hvis vær eller andre
årsaker skulle tvinge dem til det. LV har
godkjent dette, under henvisning til at
andre plattformer i området kan regnes
som alternative landingsplasser. Vi
skjønner godt pilotenes motstand til denne
1Øsningen. Når det er storm i Nordsj~en,
så rammer vel ikke den bare en plattform?
Men så har jeg aldri vært i ~ o i d s j ~ og
en
kun sett værmeldingen på Dagsrevyen.
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Florida. Selskapet vil bruke en av sine
B757 på ruten.
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Jetfly nummer 8000 fra Boeing
En Boeing 767-300ER fra KLM ble jetfly
nummer 8000 levert fra Boeing. Siden den
forste B707 maskinen gikk til Pan Am i
august 1958, har Boeing levert et nytt fly
hver arbeidsdag.

Sun-Air/British Airways
British Airways og danske Sun Air har
inngått en franchiseavtale. Det betyr at
Sun Air sine fly vil bli malt i BA farger og
logo. Sun Air flyr i dag oslo-Århus og
Oslo-Billund. Det utelukkes ikke at det
kan bli aktuelt å fly ruter direkte fra Torp
til destinasjoner i England, Tyskland og
Danmark, når Fornebu legges ned og
trafikken flyttes til Gardermoen.

I

Hvert femte fly er forsinket
allerede før avgang
Det er AEA, flyselskapene i Europa sin
felles organisasjon som kan opplyse dette.
I årets tre forste måneder var droyt 18% av
alle fly mere en 15 minutter forsinket for
start. I folge AEA skyldes dette problemer
på flyplassen, mangelfullt utstyr i luftkontrollene og manglende koordinering av
lufttrafikktjenesten.

Transwede til Florida
Transwede vil i sommer ha en avgang i
uken fra Stocholm til Fort Lauderdale i

((w.ve
stourstufl, but you get first choice
of any bag off Flight 601 from Athens.»
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Emergency directive på DC-9
McDonnel Douglas har sendt ut ett
emergency directive, med krav om kontroll for sprekker og korrosjon i skroget
foran og bak ADF loop antennene på alle
DC9-fly. Årsaken til dette direktivet var
funnet av en over 1,5 meter lang sprekk på
en DC-9-31 fra US-Air, 4. mars i år.
Direktivet berører alle de 563 operative
DC-9erne i verden. Finnes sprekker skal
disse repareres før flyging. Finnes ingen
ting skal ny kontroll utføres hver 6.
måned.

og skal blant annet brukes på ruten StordOslo. Flyet er kjent for å ha en svært høy
cruisingspeed.

Profits from code sharing

forskjellige land sine luftfartsmyndigheter. Deretter skal Ministerådet behandle
forslaget i løpet av juni. En implementering vil kunne finne sted før nyttår.

Cessna 172 produseres igjen
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Det er 10 år siden sist det ble produsert en
Cessna 172. Amerikansk lovverk gjorde
det umulig å overleve som småflyfabrikant. Nå er loven endret og produksjonen kan starte opp igjen. Cessna har
over 300 bestillinger inne på flytypen. Det
vurderes også å starte opp produksjonen
av C182 og 206.
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EU ønsker strengere teknisk
kontroll ~å fly fra fremmede
flyselskaper

Embraer 145 Twin Jet i rute
Den Brasilianske flyfabrikken Embraer
ligger godt i rute med typegodkjenningen
av sine nye Commuter Jet, EMB 145.
Byggenummer 3 ble nylig satt inn i
testprogrammet. Flyet er en designmessig
skjønnhet og vil bli en hard konkurrent til
Bombardiers sin Canadian Regional Jet,
som til nå har vært enerådene i dette
segmentet. Prisen på EMB 145 vil ligge
30% under Bombardier sin CRJ.

"

o
-10

-20
argina cos per passenger
Assumptions: 980-mi. fliglit. Marketirig carrier pays $40
per seal and a comniissio~iof 10% per passenger, plus
$5 in CRS fees. Operatrng carrier's marginal costs include
per seat, food, amenities, flight attendants and airport
handling.
SOURCE: TravelScaiiCorporation

Stord Air med nye Dornier 328
Stord Air har kjøpt 2 splitter nye Dornier
328. Flyefypen kan ta opptil 36 passasjerer

Europeiske luftfartsmyndigheter kan bli
pålagt å føre en strengere teknisk kontroll
på fly fra land utenfor EU. Det kan bli
aktuelt å kontrollere flyenes tilstand, på
samme måte som skipskontrollen gjør det
på båter. Dette er ei av flere tiltak EU
foreslår for å stramme opp og sikre en
trygg transport av passasjerer på fly fra
flvselskaver som ikke holder minimumskravene ;il ICAO. BU har tatt til følge
forslagene fra ECAC, (European Civil
Aviation Conferense), som avholdt møte
omkring dette i midten av mars. Forslagene er nå ute på høring hos de

The 777-300 offers more seating than
early 747s
177-300
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The 777-300 is

Relative lo early 747s the
777 300 IS I0 leet longer
alid has eqiiai irinq span
Red sulilne representr 747-1001-200
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NFO avd. SAS med ny
inf ormasjonsf ile
NFO avd. SAS har laget en egen informasjonsfile på SAS sitt datanett. Filen finner
du på Upper PS, MP. Skriv AAP NEX
NFO. Filen er ikke passordbelagt. Her vil
du kunne finne siste nytt vedrørende
møter, aktiviteter og daglig drift.
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PAINT QUALITY SAFETY
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PAINT STRIPPING IS AN IMPORTANT PART OF AIRCRAFT i\llAINTENAXCE.
EUROPEAN - T H E ONLY COMPANY IN NORWAY OFFERING YOU A TOTAL PACMGE IS
AIRCRAFT REFURBISHING. HIGHLY SKILLED PERSONNEL \ N T H LONG EXPERIESCE.
I S 0 9002 QUALITY ASSURANCE A N D SAFETY STANDARDS.
EUROPEAN OFFERS YOU
b I KII'I'INC~ L W K K W ~ I U N
TREATMENT . SEALING I'AIN I i ~ c i i ' u ~ i > n i ~ \ c l
EXTERIOWINTERIORWASHING CONSULTING ENGINEERING I\lAVi\GEhZLNT
A N D ASSISTANCE F O R Y O U R O W N PERSONN E L O N LOCATION.
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Når hjulene skal være godt plantet på moder jord.
Mercedes-Benz Gelandewagen.
En viktig del av det å være et
frarsteklasses flyselskap er å være
god på bakken.
b Skal flyene komme i luften til
riktig tid må alt arbeid og alle gjøremål
på bakken funger perfekt. Alle jobber
skal utføres med perfeksjon og til
riktig tid. - Og at alle kjøretøy på en
flyplass og på serviceområder er
viktige det vet du. Kanskje finnes
det bare en motsvarighet til det ry
norske flymekanikere har opparbeidet
- nemlig tyske bilmekanikere.

Kvalitet inn i hver minste detalj.
b Mercedes-Benz Gelandewagen
er utviklet for å gi lang levetid, lange
serviceintervaller og korte servicestopp. I tillegg til at service skal være
enkelt å utføre.

Bredt modellspekter.
b G 461-serien byr på en
rekke modeller, flere chassis-løsninger

m

mer i vår stil. Dreiemoment på 305 Nm
eller 210 HK er bare et par av
argumentene som gjør Gelandewagen
til en unik bil.

b Ta kontakt med nærmeste
forhandler, der får du vite mer om
alle muligheter, priser og leveringstider
for spesialmodeller.

og ypperlige motoralternativer. Både
bensin- og dieselalternativer. Løsninger
som kan skreddersys til de jobber
som må utføres i et flyselskap.

Frihet uten vinger - G 350 TD og G 320.
b Dette er modeller som
kombinerer sportsbilens, limousinens
og terrengkjøretøyets beste egenskaper.
Perfekt for aktivt fritid der krav til
fremkommelighet er større enn det å
komme opp en liten fortauskant i
hovegata. - En bratt fjellvei til hytta
med 20 cm nysnø eller gjørme er

Mercedes-Benz
-

en sikker investering
Importør: Berte1 O. Steen NS.

