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Vi er naar nok
tit & vare de

beste bostedskommunene
for deg som
hcrrrndaglige virke på
Cardermoed
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Desenfraliserte boligtilbud, med velutbygde barnehager, skoler, samfunnshus,
idreffsanlegg, bibiiotek, s~nmmehaff,museum m.m.
* Videregdende skole.
Rike muligheter for fduftstiv &ref rundk Jakt, fiske, surfing, vannski, bdtturer og ski.
Organisert lagarbeid innen idrett, sang, musikk, kunst og ungdomsarbeid
gir muligheter for en meningsfylt fritid.
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TllLvdm er varkrb og ran slipper &dyem pmblenier!
$nr- og Nord-Odril har et ekspansivt og bredt industrimilj0, med internasionale
markedsledere som bl. a. Maarud, Coca Cola og Rescan representert. Vi er inne i en
spennende, positiv ufvikling og forholdene er god, tilrettal<rgt for nye etableringer.
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Formannen har ordet
Den som følger med, kan se at det er fler og fler av de tillitsvalgte som er
koblet opp mot internett. I tillegg vii jeg tro at mange av medlemene er det
samme. Selvom det kanskje er ungene i huset som er eksperten, er det
allikevel slik at mange kan gå inn på hjemmesiden til NFO og lese nyheter
fra foreningen. Siden blir oppdatert jevnlig og det er fullt mulig å hente
nyttig lesestoff der At en i tillegg har adgang til en enorm informasjonsflom om alt mellom himmel og jord, er jo av det positive. For de som er
flyinteresserte, er det mange ting å finne. Både ICAO og LATA og
flyselskaper har hjemmesider som en kan lete fra.
Personlig er jeg nå i oppstartfasen for å finne stoff vedrørende Human
Factors in Maintenance. Jeg har vært på et tredagers kurs i emnet, og
dette har økt lysten til å skaffe seg mer kunnskap. Og på Annua1 Congress
i AEI skal jeg faktisk holde et lite innlegg om dette temaet, slik at
organisasjoner ut over de fra Norge kan få en rask innføring i viktigheten i
opplæring i dette. Som de fleste kanskje har lest tidligere, holdt Heine
Richardsen et godt foredrag om dette temaet på årets Solakonferanse.
Jeg må innrømme at jeg er i oppstartfasen for internett generelt, så det
har vært mye prøve og lete i et par uker. Det å anskaffe seg ny PC med ny
programvare er ikke bare bare for en gammel mann. Men med mange
timer ved tastaturet kommer kunnskapene litt etter litt. Det neste blir vel
mobiitelefon.
Det som for meg personlig er litt spennende i tiden fremover, er å følge
med på hva som skjer i eget selskap hvor det kommer inn eierinteresser
fra Holland. Hva dette vil føre til vet vi ikke enda. Jeg vet ikke mer enn
det jeg hittil har lest i avisen, men at det vil skje ting, skje endringer av
positiv eller negativ art, det er jeg sikker på. Hvem det blir positivt eller
negativt for, gjenstår å se Det at det skjer slike ting er i seg selv
spennende. Jeg kan nok ikke påvirke utviklingen i særlig grad, men
observere og ikke minst " SYNSE "
Jeg er som mange andre meget flink i synsing. En fin sport som kan
utføres fra sofaen uten særlig anstrengelse. Og den passer for de fleste.
Kanskje kan du synse i INFO?
Etter århundrets sommer i Trøndelag: - En varm hilsen fra
formannen
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LEDEREN
luftfartens fagforeninger i et felles fora. «
Flyttekommitien for ansatte på Fornebu
og Gardermoen». Aktiviteten her er stor
for tiden. Nylig ble det avholdt en
pressekonferanse for å belyse problemstillingene rundt reisevei og kostnader.
Kravet er at ingen ansatte må bli påført
ekstra kostnader ved at deres arbeidsplass
blir flyttet til Gardermoen. NSB Gardermobanen er den eneste togstrekning i
landet hvor man har lånt alle pengene til
bygging, og som politikerne har pålagt at
skal være selvfinansierende. For å forsøke
å etterleve Stortingets krav, må billettprisene bli som de blir. For å rette
sokelyset på denne problemstillingen har
«Flyttekommitien» foreslått en politisk
streik den 8. oktober i år. En halvtimes sit
down fra 07.30 til 08.00. Nok til å få fokus
på problemstillingen, uten at de reisende
blir altfor mye skadelidende. Mer
dramatisk er det hvis man ikke finner noen
løsning før åpningen neste år. Da oppfordrer komiteen de ansatte til å mote opp
på Fornebu og ikke Gardermoen, den 8.
oktober 1998.

F

or tiden er det stort underskudd på
flyvedlikehold ute i verden. Flyselskaper står i kø og vil ha flyene sine
vedlikeholdt. Med stor etterspørsel og
manglende tilbud stiger prisene. Bare de
siste tre månedene har den gjennomsnittlige timeprisen på kjøp av flyvedlikehold økt med 75 US$. Det ventes at
prisene bare vil fortsette å stige. SAS får
ukentlig henvendelser fra flyselskap som
vil ha overhalt sine DC9- eller MD80 fly.
Svaret er det samme hver gang. Man
beklager at man ikke har kapasitet. Sogar
er det besluttet at SAS skal flagge ut tungt
vedlikehold på alle selskapets DC9'ere.
Om det blir Shannon på Irland, eller
samarbeidspartneren Air Canada, som får
denne kontrakten er usikkert pr. dato. Det
dreier seg om flere hundre tusen arbeidstimer. Det skal ha kommet overraskende
på SAS at flyene skulle overhales, og dette
er det ikke tatt høyde for bemanningsmessig. Denne l~sningen er betydelig
dyrere enn om vi hadde gjort arbeidet selv.

Å få tak i kvalifisert arbeidskraft er et
Økende problem. I Luftforsvaret er det
snart ikke folk igjen, og flyselskapenes
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mangeårige restriktive holdning til inntak
av lærlinger straffer seg. I tillegg ser vi
eksempler på at oljebransjen er inne og
kjøper opp flyteknikere. De har funnet ut
at vi har en høy kompetanse som de kan
gjøre seg nytte av. For å bøte på underskuddet har man i SAS Norge fått godkjent nyansettelser av over 60 nye mekanikerelteknikere. Dette er et betydelig
antall i vår verden. Faktum er at det ikke
en gang dekker opp for den naturlige avgangen vi har hatt. Det skal bli spennende
å se om det finnes kvalifiserte søkere igjen
i markedet. Noe sier meg at det kan bli
mye overtid noen år fremover.

I den senere tid har det i pressen vært
fokusert på den vanskelige økonomiske
situasjonen de Fornebu-ansatte vil havne i
når de må flytte arbeidsplass til Gardermoen. Siden luftfasten med noen unntak
stort sett engasjerer lavtlønnsgsupper, vil
reisekostnader stå sentralt når man skal ta
valget om man blir med til Gardermoen
eller ikke. Hvis 30% av lønnen skal gå til å
dekke reiseutgifter er svaret gitt. Flytt eller
forsvinny-For første gang i historien har
man greid å samle det store flertall av

Norsk luftfart er i dag belastet med de
høyeste avgiftene i hele verden. Får vi i
tillegg 25% moms på flyreiser blir man
matt. Luftfart kan sidestilles med skipsfart. Hvorfor skal ikke vi kunne få de
samme rammebetingelsene som skipsfarten?
I stedet blir vi syltet ned i avgifter. Ikke
nok med 25% moms. Finansdepartementet
planlegger i tillegg å gjøre passasjeravgiften på kr 141,- om til en seteavgift.
Det betyr at flyselskapene må betale kr 141,til staten pr. flysete pr. tur, uavhengig om
noen sitter der eller ikke. Luftfarten er i
ferd med å bli melkeku på lik linje med
tobakk og alkohol. Mangler det penger for
å få saldert Statsbudsjettet, så slenger man
på en avgift til luftfarten. Det virker demotiverende at effekten av våre anstrengelser og effektiviseringer blir konfiskert
til fordel for Statskassa. Spesielt fordi vi
ser at hos våre konkurrenter er det stikk
motsatt. 70 milliarder NOK har de siste
årene blitt tilført som subsidier til våre konkurrerende flyselskaper Var det noen som
snakket om konkurranse på like vilkår?
red.

TOMTERÅSEN I N E S f !
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lomteråsen I1 - et område på totalt 230 da, bygges nå ut. 44 tomter
er lagt ut for salg. Området har en flott beliggenhet nær fri- og turområder, har egne lekeområder og kort vei til skole. 13 min. til
Jessheim og Kløfta.
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Tomtenes størrelse er fra 900 til 1150 m2,og koster fra kr 175.000,-.
Ring oss for mer informasjon og visninger!

- - ---

I-'Ce prwgumt&

re

Her bar vipresentert et utvalg av vårepop~,,re
hustyper. Vi bar husfor alle typer tomter, og som

kostnaderfor deg. Ring oss - så sender vi deg vår

b e k året!

På besøk hos Boeing-fabrikken
i Seattle
I

forbindelse med SAS Janitsjarorkester,
hvor INFO-redaktøren har den glede å
spille baryton, sitt besøk i Seattle og
Vancouver i våres, ble orkesteret av
Boeing invitert til en endags omvisning i
deres fabrikklokaler. Boeing er i dag
verdens største produsent av sivile fly
Kl. 07.30 sharp kjørte Boeing sin buss opp
foran vårt hotell. Boeing har to flyfabrikker i Seattle. En i Everett og en i
Renton. Everett lå en halv times kjøring
nord for byen, mens Renton nesten ligger
et kvarter i sydlig retning. Ved fabrikken i
Everett bygger man 747, - 767 og den nye
777. I Renton bygger man alle versjoner
av 737, samt 757.,
Vi ble først kjørt til Everett. Her ble vi
møtt av en guide som tok oss rundt til de
forskjellige produksjonslinjene. Boeing
har totalt 150.000 ansatte. Det nyansettes
opp til 1300 personer pr. uke for å holde
tritt med det økende etterspørselen etter
Boeing's produkter. For tiden leverer
Everett fire B747 og fem B777 pr. måned.
Hittil hadde man rukket å bygge 60 B777
og 1121 B747. Takten på byggingen av
B777 vil bli økt i tiden fremover. Som en
kuriositet ble det nevnt at den største

F@rstebyggenr. av B737-800 i st@pen.

B747-400 veier mindre en den første
B747 som ble produsert. Den nye tar
nesten dobbelt så mange passasjerer som
den første produserte. Ny teknologi og nye
materialer har gjort dette mulig. At flyene
bygges i Everett er en overdrivelse. De
settes sammen her. Skrog og vinger blir
fløyet eller toget inn fra andre
produksjonsanlegg i USA. Deler kommer
fra underleverand~r fra hele verden.
Motorer ble fraktet på tog. Unntaket var
General Electric's nye GE90, som var for
stor for tog, og som derfor ble fløyet inn

Production line for B737-700 ved Boeing-fabrikken i Renton.

med iussiske transportfly.
Det var utrolige dimensjoner på bygningene. Den største hangaren var på
98.360 acers, eller ca. 400.000 mål. Det
hele virket stort goldt og upersonlig. I tillegg var det mye støy. Ikke akkurat drømmestedet av en arbeidsplass. Fabrikken
hadde sitt eget brannvesen, eget sykehus
og eget politi. Dessverre var det fotoforbud her Etter omvisningen ble vi invitert på lunsj i
V.1.P kantinen, før bussen kjørte oss ned
til Renton; en times busstur fra Everett.
Her var forholdene mindre og langt
hyggeligere enn i Everett. Ikke var det
fotoforbud her heller, slik som i Everett.
En hyggelig og dyktig ingeniør viste oss
rundt og kunne svare på de litt mer
tekniske spørsmålene. Det rådet en annen
ånd og stemning i Renton enn i Everett. Vi
fikk en liten innføring i kvalitetssikringen.
Selv den minste bolt eller skrue skulle det
være mulig å spore tilbake til hvem som
hadde montert. I Renton bygget man B737
og B757 Hele 14 nye B737 rullet ut hver
måned. Takten skulle dobles til 24 i løpet
av året. Den første B737 ble prøvefløyet 9.
april 1967 og denne flyr fortsatt. Pr. dato
er det bygget 2.906 fly av typen B737
Dette er desidert det største antall av en
sivil flytype som noengang har vært
bygget.
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Nok en B737-700 til Soutlz West Airliizes.

Den nye B737 bygges i tre versjoner; -600,
-700 og -800. Henholdsvis kort, middels
og lang. Vi fikk se det første byggenummeret av den nye B737-800. Dette er
den største av den nye generasjons B737.
Den skal kunne ta 189 passasjer i charterversjon. (red. anm. Det må bli trangt).
Braathens SAFE har bestilt -700 og SAS
-600.

Fotos: Kizut Gr@nskar

Av -700 var man godt igang med
leveringen til kundene, mens -600 skal
man ha begynt på byggenummer 1 når
dette leses. Fra vår lille rundtur hos
Boeing syntes Renton som det hyggeliste
stedet å jobbe.
Med opptil 1300 nyansatte i måneden og
med målsetning om å doble produksjonen

av B737 vil det nok bli litt av en
utfordring for de som skal over å følge
opp og garantere for at kvaliteten på de
flyene vi (SAS og Braathens SAFE) har
bestilt, holder mål. Braathens SAFE får
sin første levering sommeren -98, mens
SAS får sine første i oktober -98. Vi
venter spent.
Knut Gronskar

<<Lesestolen>>
F

ra lesestolen vil jeg denne gangen
fortelle litt om en amerikansk bok som
jeg leste i sommerferien. Tittelen er:
«Maximum impact», og bokens forfatter
heter Jean Heller. Det er en Forge Book
utgitt av Tom Doherty Associates Inc.,
175 Fifth Avenue, New York, N.Y
10010, USA. ISBN 0-312-85203-7. Den
koster $22.95 i USA. Jeg bestilte boken i
en norsk bokhandel, og da kostet den meg
kr 246,-. Dette var imidlertid i fjor
Boken handler selvfølgelig om luftfart; i
dette tilfellet en fiktiv historie om en
flyulykke. Flyet som historien handler om
er av en helt ny type, og det er derfor mis-

tanke om feil i
designet på flyet
- spesielt motoren
som er årsaken til
ulykken.
Dette
liker
motorfabrikanten svært dårlig,
og praver f~lgeligå skjule mest mulig
mens ulykkeskommisjonen etterforsker
ulykken. Dette blir til slutt oppdaget av en
journalist i en Washington-avis. En del
folk dør av unaturlige årsaker, og det hele
utvikler seg til en «cover up» historie av
gigantiske dimensjoner De flytekniske
situasjonene som blir beskrevet fant jeg,
som flytekniker, litt på kanten av det sannsynlige, men hvis en tar disse med en

\v

klype salt - så er historien fullt ut mulig
og ganske spennende. Jeg fant det til tider
vanskelig å legge fra meg boken. Slutten
på historien har en ovenaskende vending;
faktisk en vendine som setter flvteknikeren og vedlikeholdsrutiner i fullt
søkelys. Det er kanskje i disse dager, med
mye snakk om Human Factors og vedlikeholdsrelaterte flyulykker, ikke annet å
vente? Jeg vil ikke si mer om bokens
innhold. Les selv, og god fornøyelse - det
kan jeg garantere dere!
Pieter Doyer
Medlem av NFO avd. Braathens SAFE og
AEI Teknisk Kommite Fosmann

Utvidet Avtalefestet Pensjonsordning (AFP)

- resultat av vårens lønnsoppgjør
H

va betyr dette for deg og meg? Først
vil jeg berømme LO for avtalen. Den
har etter min mening to viktige komponenter som gjØr den attraktiv. Den
åpner for mulighetene til å kunne gå av på
AFP pensjon for dem som er 63 år fra l
oktober 1997 og 62 åringene fra 1. mars
1998. I tillegg gir den mulighet for at
bedriften og arbeidstakeren kan inngå
skriftlig avtale om delpensjon. Arbeidstiden kan reduseres med 1 dag (20%) eller
2 dager (40%) i uken.
Nå er det som kjent vanskelig å få til
fullkomne avtaler. I så måte er denne
avtalen intet unntak. Her tenker jeg
spesielt på de politiske foringene som

kommer frem i Statsminister Torbjørn
Jaglands brev av 5. april '97 til LO og
NHO. Uten å gå for mye inn på de
aspektene, vil jeg likevel sette sokelyset
på et par momenter som kan få stor
betydning for den fremtidige utviklingen
av AFP ordningen. Av vedlagt brev til
forhandlingsprotokollen mellom LO og
NHO fremgår det at Regjeringen vil - for
nye pensjonistilfeller - utfase de skattegunstige reglene med virkning fra 1
januar 2007. Dette gjelder skatteberegningsreglen hvor AFP pensjonistene i
dag har lav trygdeavgift; 3% i stedet for
7,8% som gjelder lonnstakere, og dagens
skattefrie månedlige sluttvederlag i
tidligpensjoneringsordningen. Av brevet

fremgår det også at regjeringen onsker å
endre reglene for opptjening av poengår i
folketrygden for tidligpensjonister. Slik
jeg forstår det, vil dette få betydning for
svært mange AFP pensjonister gjennom
en redusert tilleggspensjon fra folketrygden. For den oppvoksende generasjon
vil tapet kunne bli enda storre da disse
som kjent begynner sin yrkesaktive
karrierer noe senere enn '68 generasjonen.
Jeg har vanskelig for å tro at disse problemene, sett med en fremtidig pensjonists
øyne, kan gå upåaktet hen. La oss i alle
fall håpe at dette ikke skjer.

Kjell Paulsen

h ?

Hvem har rett til avtalefestet pensjon
(AFP)?
For å kunne få Avtalefestet pensjon (AFP), må arbeidstakeren på uttakstidspunktet være ansatt og reell arbeidstaker i bedriften, og:

Ha fylt 63 år fra 1. oktober 1997 og 62 år fra 1. mars 1998.
Ha vært ansatt i bedriften de siste tre årene eller ha vært tilsluttet ordningen de siste fem
årene.
Ikke motta noen pensjon eller tilsvarende ytelser fra nåværende arbeidsgiver uten
motsvarende arbeidsplikt.
Ha en pensjonsgivende inntekt som på årsbasis overstiger grunnbeløpet (G) i folketrygda
- 42.500 pr. 1. mai 1997, og dessuten ha hatt en tilsvarende pensjonsgivende inntekt i
året før fratredelsen.
Ha hatt minst 10 år med poengopptjening i folketrygden fra det året han eller hun fylte 50
år til og med året før fratredelsen.
I de 10 beste årene i perioden fra og med 1967 til og med året før fratredelsen ha hatt
en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst to ganger folketrygdens
grunnbeløp (85.000 kronert pr. 1. mai 1997).

1O
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Le Bourget - Paris Airshow -97
F

rankrike og England, henholsvis Farnborough og Le Bourget, veksler på å
arrangere «årets» flyshow. I år var det
altså franskmennenes tur til å arranger det
42nd Salon International de 1'Aeronautique et de 1'Espace. Showet ble
offisielt åpnet 14. juni av president Jack
Chirac. 1013 forskjellige utstillere hadde
funnet veien til Le Bourget. Det er det
største antall noensinne, og gjenspeiler
den optimismen som råder i markedet for
tiden. Her var alt fra låsetrå og splinter til
det siste av nye flymodeller.
Alt tidlig om morgenen var messeområdet
fullt av folk. Enorme utstillingshaller og et
stort område med avsatt plass til statisk
utstilling av forskjellige fly, helikoptere og
raketter, En del fly hadde ennå ikke
kommet til utstillingen den dagen undertegnede var der. Jeg hadde sett frem til å
se Canadair nye Global Express og amerikanske Bl. men disse befant seg tydeligvis et annet sted.

Ikke noe revolusjonerende nytt
Noe revolusjonerende nytt var det ikke å
oppdage ved årets utstilling. Riktignok var
Boeing der med deres nye versjon av
B737. En B737-700. Den så akkurat ut
som en B737. Det eneste nye en kunne se,
var at luftinntakene var blitt runde igjen.
Det nye ligger selvfølgelig innenfor
skallet og det fikk en besøkende ikke lov
til å se nærmere på. Ikke engang med
pressekort.

Mange helikoptere

Daglig ettersyn på en MIG-21.

databasen i Long Beach. Ved å oppgi et
passord kom man inn og kunne velge via
en meny hvilken flytype en ønsket å se på.
IPC eller AMM osv. Systemet var digitalt
og hadde helt andre søkemuligheter enn
det vi har i SAS i dag. Menyene var også
greie, detaljerte og oversiktlige. Pris ville
vedkommende ikke oppgi, men man
kjøpte passordet. That's it.

High-frequency operation
Air France hadde gjort grundige undersøkelser på hvordan de kan få redusert
turn-around tidene på flyene sine. Ønsket
var å få ned tiden på bakkeoppholdet fra i
dag 50 minutter til målet som er 30

Helikoptersiden var fyldigere representert
enn tidligere. Det er tydelig at flere land
tenker på å bytte ut sine aldrende militærhelikoptere. Både på statisk og i luften
krydde det med helikoptere. Russerne var
godt representerte og kineserne hadde en
egen stor stand. Flyvedlikehold i
lavkostlandet Kina ble sterkt markedsført.
Med lønnsutgifter på 20,- kroner timen, er
det ikke lett å konkurrere med disse. Dette
skal vi nok få merke om noen år.

Manualer på Internett
McDonnell Douglas var tilstede og
demonstrerte sitt nye CD-rom baserte
manualsystem. Etter å ha kritisert systemet og påpekt noen svakheter, ble jeg
dratt med inn og satt ned ved en terminal.
Via Intemett ble vi koblet direkte opp mot

Boeings «next generation» B-737-700.

minutter. Chief-pilot Claude Rafin sa på
en pressekonferanse at for å få dette til,
måtte følgende parameter følges: Pilotene
blir ombord under hele bakkestoppet.
Visual safety check gjØres av tekniker før
avgang. Refueling kan da gjøres med
passasjerer ombord. På denne måten fikk
man utnyttet fly og flight crew mer
optimalt; i snitt 4 legger og 5 flighthours.
Punktligheten lå foreløpig noe lavt. 82%
innen 15 minutter, mens målet var 92%.
Totalt sett sparte Air France betydelige
summer på denne optimaliseringen. 1996
var også det første året på lenge at Air
France produserte overskudd.
Forts. neste side.

SAS Component
Erik Andersen og SAS Component var tilstede som alltid. To av deres nye produkter var svært interessante. Det ene var
en ny stretcher (sykebåre) i aluminium og
det andre var et friksjonsfritt cabinbelegg.
Det siste gjorde det langt lettere å trille
tunge traller etc. gjennom cabinen. Meget
smart. En liten rampe var laget hvor man
kunne prØvetrille en tralle. Det var
merkbart forskjell, noe cabinbesetningene
sikkert vil juble over hvis SAS kjØper
dette. Sykebåren var laget av et lite firma i
Sveits. Den hadde en rekke finesser. FØrst
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Fullt Izus hos SAS Conzponent.

et -grunnstativ som ble festet i seteskinnene. Deretter ble selve sykebåren
lagt oppe i stativet. På den måten kunne
man forflytte pasienten fra et fly til et
annet uten å måtte legge inn ny sykebåre.
Bare montere grunnstativet.Vi slipper bruk
av setebelter til å stramme å feste båren.

Flyoppvisning
Det gikk i ett med flyoppvisninger av alle
mulige typer fly og helikoptere. Fransk-

Russerne var godt representert.

BOLIGPROGRAM
Som en av Akershus' st~rsteboligbyggere viser vi en oversikt over de
boligprosjektene vi har på gang.

SKEDSMO
Brånåsen

Eneboliger1
rekkehus
119-174 mZ

Vår

Eneboliger

Etter onske

Vår

EIDSVOLL
Bekkedalshugda Eneboliger

Etter onske

Vår

Leiligheter
Eneboliger

Fra 70-120 m2
150 m2

Vår
Vinter

Eneboliger

Fra 127-145 m2 Vår

JESSHEIM
Kverndalen

Ring oss på telefon 63 84 66 61 for mer informasjon
om de forskjellige prosjektene.
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BJØRN L
bygger på tillit

RELINGEN
Østre Strøm

SØRUMSAND
Orderud

.

mennene demonstrerte sitt jagerfly Rafale,
svenskene sin Gripen og amerikanerne F16. Selvfølgelig ble Eurofighteren fløyet.
Den så ut til å henge godt på med de
andre. Derimot hadde ingen en sjanse mot
russernes thrust vectoring Su 37. Du tror
det ikke før du får se det. Ved å vri eksosstrålen kunne flyet utføre manøvre de
ikke hadde
ti' å kunne
kopiere. Mig 29 med thrust vectoring var
også lovet til showet, men den var i alle
fall ikke der den dagen undertegnede var
der.
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på så lenge. Et smartere sykebåre-syste~n.

fusjonsplanen til Boeing og McDonnell
Douglas. Det ble klart signalisert at Airbus
ville kjempe imot dette med alle krefter.
Man fryktet at Boeing nå ville få en
kapital-base som kan gjøre dem i stand til
å dumpe prisene for å få utmanøvrert
Airbus fra markedet. Dermed vil i realiteten konkurransen på markedet opphøre.

Nye motorer
CFM International hadde utstilt sin siste
utvikling av CFM 56 motoren. En CFM
56-7. Vedlikeholdskostnadene var beregnet
til å ligge 25% under nåværende motorer. I
tillegg skal den være veldig snill på

Knut Grønskar
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Flying Hospital Foundation viste frem sin nye Tri Star, fullt utrzistet som feltsykelzus.
Fotos: Knut Grdnskar

r Shell Aviation

Be om vår hu;kutulog
Cardermwn. 5, 2050 Jessheim
Tlf.: 63 97 22 17
Adolph Tidemandsgt. 12, 2000 Lillestrøm
Tlf: 63 80 08 60

Bygger hus med sjel
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Arets beste elev ved
f lymekanikerlinjen Sogn -97

Beste elev JØrgen Grell, omkranset av Guri Lise Hvidsten (Sogn videregående) og Annekatrine Lytskjold (FUSAS).

H

vert år hedrer Flyselskapenes Landsforening den beste eleven i avgangsMassen på Sogn, årets arrangement. Det 5.
i rekken foregikk på Sogn 18. juni.
Inspektør Guri Lise Hvidsten representerte
rektor på Sogn videregående skole, og
selve prisen ble overrakt på vegne av FL
av leder ved utviklingsavdelingen i SAS,
Annekatrine Lytskjold.
Avgangsklassen i år er meget interessant,
da den er den første som har fulgt Reform
94, og det kommenterte hovedlærer Bjørn
Rønneberg som følger:
Det er ved Reform-94 tilkommet flere
allmennfag som norsk og samfunnsfag,
samt økt pensum i andre fag. For å få
presset dette inn i skoleårene, medfører
det omlag 130 timer mindre arbeidsteknikk og labgving, og det er helt klart at
elevenes praktiske ferdigheter bærer preg
av dette. Dette vil nok kunne merkes når
elevene kommer ut i selskapene som til nå

INFO 3/97

Foto: Harald Øverland

har vært godt vandt med elever fra Sogn
med rutine i god arbeidsteknikk. Det er
også en klar oppfatning hos lærerene at
skillet mellom de beste og de dårligste
elevene har blitt større de siste årene, men
styrer for 2. klasse, Kjell Jan Karlsen,
understreket at nivået på de beste ikke er
lavere, men det er nivået på de dårlige som
har sunket ytterligere, og årets gjennomsnittsnivå var derfor lavere.

Har vært meget godt likt av medelevene, og vært et samlende punkt i
klassen
Takler alle situasjoner med ro og god
oversikt
Har løst alle oppgaver raskt og på en
utmerket måte, samt bidratt til
utprøving av nye oppgaver
Gode karakterer
Er kort sagt en «likandes kar»

Av de 22 som besto eksamen i årets
avgangsklasse, har det vært en elev som i
særdeleshet har utmerket seg med gode
menneskelige egenskaper såvel som faglige gjennom begge årene på flymek, så
det var ingen tvil hos lærere eller medelever om hvem som var kandidat nr. l.
Årets beste elev 1997 heter JØrgen Grell,
og noen av egenskapene hans som trekkes
frem er:
Stor samarbeidsevne
Han har humor, er initiativrik og positiv

Jørgen sier han har lært mye praktisk om
fly, og føler han har fått et lite innblikk i
flybransjen gjennom meget lærerike praksisperioder i selskapene. Han benytter
også anledningen til å takke for to fine
skoleår og mener at flymekanikerlinjen er
høyt priviligert med lærekrefter på skolen.
Vi gratulerer JØrgen så mye og ønsker ham
lykke til videre med lærekontrakt i SAS.
Harald Øverland
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ROMERIKES NYE BOLIGPERLE
ØIE AS er utbygger av 77 eneboligtomter (800-1300 m2) i Lauvåslia i Maura,
Nannestad kommune. Priser fra kr. 260.000,-

Kort vei til Gardermoen. Nzr skoler, barnehager og forretninger
Solrik beliggenhet med skog og lysløyper i umiddelbar nzrhet. Praktfull utsikt.
Byggeklare våren -98,
Veimuisning: Kjør til Maura i Nannestad, ta av til Holkebyveien og kjør
ca. 500 m, der tomtene ligger på høyre side av veien.

Eiendom
Advobal~.
Bj~rri:
Cardberg
Trondheimsveien 72, 2040 K l ~ f t a
Tlf: 63 98 02 30 Fax: 63 98 13 70

NES
KOMMUNE
2150 ÅRNES
Netto tomtepriser fra kr. 80.000-150.000
TomtestØrrelser fra 750 kvm til 2500 kvm
Barnehager og barneparker
Elleve barneskoler mtgode skolefritidsordninger
To ungdomsskoler
Fritidsklubber
Fantastisk natur med merkede løyper, vinter og sommer
Ridehall, Idrettshall, 18 hulls Golfbane,
Barne- og ungdomsteater, aktive lag og organisasjoner

Ta kontakt hvis du Ønsker mere informasjon om

Nes Kommune
t& 63 90 06 11 fax 63 90 06 95

.

NA KAN
ALLE BRUKE
HIACE
M e d nye H i a c e
I-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a n g

...er

...

Hiace-serien
komplett!

Nå er den nye, moderne varebilserien fra Toyota komplett. Bensinmotor,
diesel og turbodiesel.
2 og 4WD varianter. Automatisk og manuell girkasse. Vanlig og langt lasterom.
Toyota gir deg langt flere muligheter.
Og Toyotas lange garantier glelder selvsagt også Hiace. Du finner din neste
varebil i Hiace-serien.

Velkommen til p r ~ v e k j ø r i n g .

mTOYOTA
K V A L I T E T

H E L E

V E I E N

Hva mener partene om
Arbeidsrettsrådets innstilling?
S

om det går frem av tabellen på neste
side og vedlagte svar, er det et åpent
spørsmål om prinsippene som fremmes i
Arbeidsrettsrådets innstilling vil få flertall
i Stortinget. Dette fordi både Høyre og
Kristelig Folkeparti kan havne på et forslag etter forhandlinger med Arbeiderpartiet.
Men like viktig er det å merke seg at
motstanden og skepsisen er svært stor. For
eksempel uttrykker Høyre skepsis, samtidig som de allikevel holder alle dører
åpne. Slikt sett kan man si at det i dag er et
flertall på Stortinget mot at Arbeidsrettsrådet jobber videre med grunnlag i sin
innstilling fra i fjor. Dette bør også legges
til grunn når det gjelder kravet fra oss om
at Abeidsrettsrådets innstilling må
skringlegges. Rådets opplegg har ikke noe
parlamentarisk grunnlag.
Et annet trekk er at av de partiene som har
uttalt seg om sammensetningen av rådet,
så har alle unntatt Arbeiderpartiet gått inn
for at rådet skal utvides. Dette bør vi få
frem. Og vi må jobbe videre med å få
Høyre og Sosialistisk Venstreparti til å
uttale seg om saken før valgkampen. Da
kan vi etter valgkampen jobbe aktivt for å
få til en utvidelse av rådet allerede i høst.
Som det fremgår av brevet til Arbeiderpartiet, skal sammensetningen vurderes av
departementet etter at de har fått et
innspill fra Arbeidsrettsrådet.
Men når disse konklusjonene legges frem,
må det påpekes at det bare er Senterpartiet
(når det gjelder de 5 første spørsmålene)
og RV som ikke tar forbehold om manglende organisasjonsmessig behandling i sine
svar Begge har behandlet Arbeidsrettsrådets innstilling i sine respektive partiledelser Men likevel synes jeg at vi kan
betrakte svarene som relativt bindende, og
at de er en god pekepinn på hvor vi kan
vente at partiene havner fremover.
At det norske Arbeiderpartiet unngår å
uttrykke en holdning kan tolkes på i hvert
fall to måter: At dette åpner for at Det
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norsk Arbeiderpartiet kan velge å gå vekk
fra innstillingen. Dersom dette er riktig,
må allikevel spørsmålet bli: Hvorfor har
det ikke kommet «signaler» i en eller
annen form om dette? Man kan også tolke
svaret som valgtaktisk. Altså at det ikke er
en god sak og heller ikke riktig tidspunkt å
flagge partiledelsens egentlige holdning. I
forbindelse med ovennevnte behandling i
Oslo Bystyre var det bare Oslo Arbeiderparti som gikk inn for Arbeidsrettsrådets
innstilling. Dette styrker antakelsen om at
DnA fortsatt er for.
Fremskrittspartiet er mot Arbeidsrettsrådets innstilling, da det ønsker «ansvarliggjøring ved den enkelte bedrift». FrP har
fremmet to forslag i forhold til Arbeidstvistloven de siste årene: Et om gjennomføring av streiker i forbindelse med landsomfattende tariffoppgjør, og et om negativ
organisasjonsrett. Begge forslagene vil slå
negativt ut for landsomfattende fagforeninger- Fagforeningsideen er bygget på at
arbeidstakere innenfor yrker1 profesjoner
eller bransjer samarbeider for å hindre at
arbeidstakerne konkurrerer mot hverandre. Å fjerne makten til fagforeningene
over bedriftsnivå vil nødvendigvis sparke
bena under det aller meste av fagforeningsmakt. Motstanden mot Arbeidsrettsrådets innstilling bygger altså på en
holdning om at fagforeningenes rettigheter
må innskrenkes på andre områder.
Høyre har valgt å ikke behandle saken
enda, og vil ikke behandle saken før en
eventuell Stortingsmelding. Likevel er den
uttrykte skepsisen til visse sentrale sider
ved Arbeidsrettsrådets innstilling verd å
merke seg. Høyres svar åpner også for
ulike tolkninger på de enkelte punkter som
det tar opp. At Høyre velger å ikke
behandle arbeidsrettsrådets innstilling kan
også betraktes som at man Ønsker å holde
de fleste dørene åpne. Uttalelsen fra Oslo
Bystyre i forbindelse med høringsrunden
gir en ytterligere pekepinn på hvordan
Høyre forholder seg. Uttalelsen er skeptisk, men støtter Arbeidsrettsrådets intensjon.

Kristelig Folkeparti har ikke behandlet
forslaget, og gir heller ikke noen entydig
pekepinn på hvordan det stiller seg generelt til innstillingen.
Den mest entydige motstanden kommer
fra (alfabetisk rekkefølge): Rød Valgallianse, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre. Det er altså en bred
politisk sammensetning av motstanden.
Skal man prøve å sammenfatte motstanden til disse partiene i få ord må det
bli: Mot innskrenkning av demokratiske
rettigheter og mot en sterkere korporativisering av samfunnet. Fremskrittspartiet
må også regnes til motstanderne, men
altså med en enda mer arbeidsgivervennlig
vri.

Når det gjelder de aktuelle regjerningsalternativer, er det minst heldige en fortsatt Arbeiderpartiregjering, Det såkalte
sentrumsalternativet vil være gunstigere.
En stemme til SV eller RV vil også styrke
de fagforeningsvennlige motstanderne på
tinget. En regjering av Høyre, Venstre og
Kristelig Folkeparti vil være mindre
gunstig. Det ser ikke ut til at det finnes
noen regjeringskonstellasjon der Fremskrittspartiet vil inngå.
Ut fra svarene er det vanskelig å formulere
et budskap til medlemmene om hvordan vi
mener de bør forholde seg. Jeg viser til
løpeseddelen. Teksten i denne kan spres
sammen med en artikkel i medlemsbladet
bygget på svarene fra partiene og vurderingen av høringsrunden.
Jeg har pratet med ulike folk som mener at
vi kan slappe av, at en Stortingsproposisjon bygget på Arbeidsrettsrådets innstilling ikke har en sjanse i Stortinget. Jeg
vil heller si: Det ser bra ut, motstanden er
massiv, men kampen er over hodet ikke
avgjort. Fortsatt tålmodig jobbing på
mange fronter samtidig må til for å vinne
frem. Vi må ikke glemme at motstanderne
har store interesser på spill, like store som
våre !
Johan Petter Andresen
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ARBEIDSRETTSUDETS
INNSTILLING
OVERSIKT OVER PARTIENES OFFISIELLE HOLDNING.

1. Stetter
hovedintensjonene i
Arbeidsrettsrådets
innstilling?
2. For lovbestemt
forrang for
senstraliserte
hovedorganisasjone r med mer enn
100000 medlemmer?
3. For lovbegrensninger for uavhengige fagforeninger?
4. For lovtvungen
kopling av stemmene i kommunal
sektor?

Det Norske
Arbeiderparti
Tar ikke
stilling

5. For å styrke riksmeklingsmannens
stilling n å r det gjelder avstemninger?
6. For å Innskrenke
myndighetenes rett
til å bruke tvunge
lennsnemnd?
7. For å begrense
fagforeningen makt
til å kreve oppretta
tariffavtale?
8. For å begrense
hovedorganisasjoners rett til å bnike
boikottaksjoner for
å stette forbund
som krever
tariffavtale?
9. Forneyd med
Arbeidsrettsrådets
nåværende
sammensetting?
10. For å endre
sammensetting av
Arbeidsrettsrådet?

Johan Petter Andresen
sekretær UFF
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Fremskritts Heyre
partiet

Kristelig
Red ValgFolkeparti allianse

Senterpartiet

nei

Tar ikkc
stilling

nci

iici

Sosialistisk Venstre
Venstreparti
nei
Skeptiske

nei

ne1

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

oppretthold
hovedtrekk
i dagens
ordning
nei

ja

ja

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

nei

ja

Ja

ja

Tar ikkc
stilling.
nien
skeptisk.

nei

ja

When it's raining and you7re waiting for the bus, time doesn7t seem
to pass slowly. It seems not to pass at all. Your finest hours, on the
other hand, tend to be past history in just seconds.
It is evident that life is not fair. Even time is out to get us.
At SAS Component, this realization has
led

US

not to despair, but to determina-

----
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Time is on

tion: We are resolved that we will fight back. We will not succumb to
individual perceptions of time. We will rule time ourselves. But how?
By measuring it accurately and stipulating exactly how much is
needed for a job. Such as avionic maintenance (10 days). Hydraulic
maintenance (15 days) Thrust reverser overhaul (44 days). Emergency equipment (10 days) and fire extinguisher overhaul and Halon
recycling (we can recapture up to 98% of your Halon, and the job is

done in 5 days). And 5 days als0 on carbon brake refurbishment (you
save up to 66% over the price of buying new brakes).
In short, working with SAS Cornponent would mean that you could
beat time. Because in your corner, you'd have the world's fastest qua-

I

your side.

lity set-up, performing all maintenance
jobs in strict accordance with relevant

international authorities' regulations and certifications.
Ca11 us today at (+45) 32 32 33 32. There is absolutely no time to
waste.
P.S. Studies have shown that this ad
can be read in 42 seconds. It does,
however, feel like only- 11, we think.

CbmJIPONENT
A SAS BUSINESS UNIT
When you think turn-around time, think SAS

TELEPHONE +45 3 2 32 33 32, TELEFAX +45 3 2 3 2 33 18. POSTAL ADDRESS: DEPT. CPHMC, P.O. BOX 150, DK-2770 KASTRUP

Aircraf t Damage to Airbus A310
Denne artikkelen er sakset fra Flygteknikerns Varld, talerøret for Svensk
Flygteknikerforening. (SFF). Den viser til fulle hvor galt det kan gå, når man manipulerer med
ny teknologi, på samme måte som vi har vært vant til å gjøre det på flymaskiner fra tidenes
morgen. Å lure flyet til å tro det er i luften ved å trekke Ground Control sikringen er noe vi gjør
som e t ledd i feilsøking nesten daglig. Det inngår sogar som en del av sjekken på DC9/MD80,
for å få aktivert strobe light. Artikkelen under viser at under gitte forhold kan dette gå riktig
galt. Det stilles stadig større krav til flyteknikeren; spesielt for de som har sertifikater på flere
flytyper. Flyene blir mer og mer komplekse, og en skal sannelig holde tunga rett i munnen.
red.

T

he aircraft in the process of completing a heavy maintenance check
and required an engine run due to the
removal of the enginelpylon assemblies.
The aircraft was pushed out of the hangar
and positioned at the far east end of the
ramp in the designated run-up area.
The Line Maintenance Engineer (LME)
released the parking brake and allowed the
aircraft to roll against the chocks, at whicli
time both front seat occupants applied the
aircraft brakes as recommended by corporate procedures. The LME advanced the
throttles and noted a discrepancy on the
nuinber 2 fuel flow indicator. Thinking
that he could obtain an accurate reading
from the CRUISE page on the ECAM
(Electronic Centralized Aircraft Monitor),
he instructed the avionics technician to
pull the ground control circuit breakers in

order to put the aircraft into flight mode.
Within a few seconds, the crew felt a
bump and the aircraft began to inove
forward. Realizing that the aircraft had
jumped the chocks, the LME pulled the
throttles to idle, but the aircraft did not
slow down. Both front seat occupants then
reapplied full brakes; however. repeated
applications to slow the aircraft were
unsuccessful. When this failed to stop the
forward motion of the aircraft, they
attempted to use the nose wheel steering
and thrust reverses. These were also made
inoperative when the circuit breakers was
pulled. The aircraft continued to travel
across the ramp and eventually collided
with an equipment storage building.
The aircraft sustained substantial damage
to both engines due to ingestion of debris
and contact with maintenance equipment

which was in open storage beside the
building. The right wing did not receive
any impact damage, however, the left
wing penetrated the north wall of the
building and struck several support bearns
causing severe damage to the leading
edges. The lower fuselage area from the
nose to the main gear area had numerous
tears and punctures as a result of contact
with the maintenance equipment.
The equipment storage building suffered
heavy damage to several steel support
beams and outer wall panels when they
where struck by the left wing and engine
assembly. The estimated cost to the
company as a result of the occurrence is in
excess of $10 million, including $300,000
for the replacement of the storage
building.

Ansattepriser med tog og buss til Gardermoen:
Drammen
Gardermobanen, enkeltbillett
Gardermobanen, maned
NSB InterCity-tog, enkeltbillett
130
NSB InterCity-tog, m -11 #sd
2.090
NSB lokaltog, enkeltbiliett
122
NSB lokaltog, måned
2.090
Flybussen, enkeitbillett
Flybussen, måned
NOR-WAY Busseks., enkeltbillett
105
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Tabcllen vistv-prisrr for arbeidsreithr på de m a t akfuelle strekningene iil/Li-a Gardermoen. "-"betyr at tsansportniiddeletikke har av ang fra den aktuelle
speshlt oppmerksom pdani prisene til Gardermobanen, N.& lnterCity-top. NORstasionen. N/A betyr a<prisen ikke er ti2gengcIig i skrivend~stund. Vi @x
WAY Busseksl~resssamt Hybussen er uten tilslutning til SL. De ulike selskapene t'orhandkrr nå om slik tiislutnin (%d tilsiutning antasprisenr, å ligge ca
250-350 kroner bsyere enn angitt i tabellen. Lokaltogpris med NSI? inkludrrrr tilslutning til SL-syste~net.li tar 8rbehoid om t~ykkfeilog eventuelle endringer. *) Scandinavia Hotel.
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Fri konkurranse/kvalitet
F

En måned blir gjerne til ett år.

ri konkurranse, like vilkår for hele

JAA-området. Det hØres både forlokkende og skremmende ut. For vil vilkårene bli like eller hva? Antagelig tilnærmet like, men det finnes ingen regel
uten unntak. Noen vil nok stritte imot med
nebb og k l ~ for
r å ligge under andre i pris
på bekostning av miljØ, utstyr, kvalitet etc.
For oss som ser hva vi blir pålagt av lover,
regler og forordninger, og sammenligner
dette med hva vi opplever hos en del av
våre konkurrenter, undres vi om det er
likhet for loven.

Og motsatt; så har man kunder som ønsker
et strøkent produkt. Disse er tross alt enkle
å betjene sett i fra en teknikers synspunkt.
Verre er det med liggetid og dagbØter.

Her har man hatt b e s ~ kav både LV, FAA
og JAA. BesØket har avstedkommet en del
hektisk aktivitet h ~ yog
t lavt.

Man kan lure på hva noen mener med
ordene «i forsvarlig stand», «luftdyktig»
og deres signatur på dette, når en får inn
fly hvor «crewene» på vei hit klarer å fore
alt fra 10 til 110 anmerkninger i loggboken. Flyene det her gjelder kom fra
Øyriket (GB) i vest, og skulle skifte fra
engelsk til hollandsk register. Det verste
tilfellet skal ha kommet rett fra en form
for C-sjekk, ble det sagt (FLS).

Vi mottar mange oppdrag (fly) fra eksterne
kunder i Europa til C-sjekker og andre
ting, modifikasjoner etc. Hos noen skal en
helst bare utfØre C-sjekk-punktene og de
feilene som relaterer seg til flysikkerheten
i nuet. Resten skal helst oversees eller
overfores til selskapenes «Hold Item
liste», for at de selv skal utføre disse.
Ingen vet når, tidsfristen betyr ingenting.

Tilbake til innledningen og JAA-samarbeidet som skal gi like retningslinjer for
hvordan vedlikehold etc. skal drives. Jeg
håper disse retningslinjer betyr at respekt
for kvalitet og godt håndverk gjenopprettes, og ikke at det kun er signaturen på
inspeksjonspapirene som teller. Er det
selskapeneslpolitikernes krav om frie konkurranseforhold som krever slike kost-

nadskutt for å overleve, eller er lavpris
vedlikeholdsbasenes måte å tjene penger
på? Det er en kjensgjerning at du betaler
mer pr time for reparasjon av din kopimaskin eller bil - enn hva timeprisen er
for en flytekniker.
La oss derfor håpe at myndighetene i de
forskjellige landene i JAA systemet (også
FAA) tolker de lover og regler som gis
slik at det blir likhet for alle, og slik at
kvalitet og sikkerhet blir det tellende
resultat.
Det er ikke alltid like lett å sette navnet sitt
på en «Release to service» for en del selskaper, når du ser hvordan de opererer1
sjonglerer med sine «Hold Itemsn. En bØr
gardere seg i alle retninger selv om det
sies at en kun er ansvarlig for det arbeid
som er utfort. Operatoren bærer riktignok
det fulle ansvar for flyet, blir det sagt fra
alle hold. Ubehagelig kan det bli - dersom
noe skulle skje.

Jan Kr Langebro

Maintenance error threathened
Transavia 737 flight
A

third-party-maintenance error came
close to disabling a Transavia Airlines
Boeing 737-300 in flight with 146 passengers on board, and could have resulted
in a crash but for the quick action of the
crew, say initial reports from German airaccident investigators. The incident is
believed to be a one-off, but other 737
operators have been informed.
On landing, it was discovered that the right
horizontal stabiliser was so seriously
cracked that it would have broken off
within 5 min, says an investigator, who
praises the crew for acting så quickly to
make an emergency diversion.
The accident occurred on an 8 February
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scheduled flight from Salzburg, Austria, to
Amsterdam, the Netherlands. The crew felt
serious vibration and elected to divert to
nearby Nuremburg, Germany. Having
briefed the passengers for a full emergency, the captain carried out a safe 15
degrees flap landing in which no-one was
hurt. The oscillations in the last 2 min of
the flight were so severe that the flightdata-recorder tape was displaced, degrading
the recording.

-

The accident investigators found that a
«really serious» crack had formed in the
stabiliser near the outboard end of the
elevator, leaving a large hole visible on its
underside. Both front and rear spars were
badly cracked. Investigators found that the

elevator control tab had detached, and
believe that the vibration started with
disconnection of the tab control rod where
it connects to the stabiliser assembly. The
tab rods had then failed.
The maintenance error, which appears to
have involved under-torquing of the selflocking nuts at the tab-rod attachment, is
believed to have occurred in November
1996 when TAP Air Portugal was carrying out maintenance which included repainting the tail section of the aircraft.
Transavia emphasises that this information is not yet confirmed, and that the
Portuguese authorities are carrying out
their own investigation into the error.
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Nytt fra BU
ommeren 1997 er over, og vi sitter og
funderer på hvorfor det er et år til
neste sommer.

S

Det vanlige spørsmålet og diskusjonstemaet her borte er innleie. Innleie blir nå
brukt kontinuerlig, og ved både heavy,
line, lakk og komponent.
Vi har de siste årene hatt et system hvor vi
går gjennom CV'ene til de innleide. Dette
har fungert rimelig bra. Men i sommer
leide man inn en gjeng med lakkerere fra
et «anerkjent» firma på Østlandet. Her ble
det ikke tatt i betraktning at det er nødvendig med kompetanse, og man gikk
ikke gjennom CV'ene. Dette resulterte i at
man på det første av tre fly laget minst tre
skader i skroget. Lakkjobben generelt var
meget dårlig utført, og motivasjonen til å
gjøre en god jobb var ikke-eksisterende.
Man hadde lakkert lager, flap tracks,
connectors, smørenipler og pakninger. I
tillegg slipte man så mye på draintubes at
disse var flush med cowlings på motor. Alt
dette resulterte i at det ble en del spørsmål
hengende rundt.
Hvem er ansvarlig? Hvem skulle gå over
og sjekke flyet osv.? Saken ble også litt
merkelig da en lakkerer signerte som
mech/formann og kontroll~r.

Oppstart etter «wet run» på LN-BRD.
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Dette ble vi ganske oppmerksommepå, og
vi fikk gehør for at det måtte utarbeides et
skjema hvor en sertifisert techkontrollør
deltok noe mer på jobben. Dette er igjen et
eksempel på at vi må påpeke at systemet
for kvalitet ikke er fullendt.
Siden sist har vi hatt FAAog LV på besøk
laudit. Noen mangler ble påpekt vedrørende logistikk, engineering, produksjon,
kvalitetssikringssystemer og adrninistrasjon. Biblioteket fikk denne gangen velfortjent skryt.
ForØvrig har vi stort sett hatt en lang vår
når det gjelder lønnsforhandlinger. Kanskje de er ferdige når dette leses.
De siste ukene har vi prøvd å samle oss i
styret for å få gjennomgått oppsett og
ansvarsfordeling. Vi har også en god del
diskusjoner om ansettelser mellom avdelingene. Noen mener de blir behandlet feil
og vi blir da hoggestabben.
Ellers ser vi at firmaet sliter med å få tak i
personell. Det slutter jevnlig folk, og
nyansettelser skjer ikke i det samme
tempoet. Det er vel ikke så mye mer å si
enn at lønnsnivået må opp hvis man skal
kunne lokke til seg fler. Man får også
problemer med å supplere mellom avde-

lingene, da hver avdelingssjef forholder
seg til sitt budsjett. Det er ikke så nøye om
flyene kommer på rute eller ei! (Mitt og
ditt ansvar).
For tiden kjøres det -700 kurs i Seattle, og
den lille tilbakemeldingenjeg har fått er at
kurset er for dårlig. Dårlige instruktører og
dårlige bøker. Instruktørene våre må gjØre
en kjempejobb når de kommer tilbake. I
tillegg bør det også skje fortgang i brush
up kurs for -4001500.
Om de ansatte på Fornebu, får vi bare si at
vi må gjøre det mest mulig positivt fremover. Det nærmer seg et år igjen til
åpningen av Gardermoen. Vi håper at alle
er klar over realitetene.
Årets valg på Stortinget tenker vi også på;
spesielt da med tanke på NOV-14.96.
Arbeidsrettsrådets innstilling.
NFO er også i gang med å se på måten
inspeksjoner blir utført på, hvem skal
gjØre hva og hvordan bør et kurs i dette se
ut?
Ellers kan nevnes at vi har fått ny
viseadministrerende direktør, Geir Olsen.
Han er 37 år og skal ifølge informerte
kilder ha fartstid i fra bla. SAS.

Foto: Ø. Gjengedal
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Ny sjef har vi også fått ved motorverkstedet, Olav Sekse. Det er stillt
strenge krav til kapitalforentning. Minimum 12%. Styret har også satt hØye mål
for driften. Store omstillingsprosesser skal
gjennomføres. Så langt ser det ut til at vi
når målsettingene. På styremØtet i september vil resultatet så langt i år bli lagt
frem.
Boeing nummer to til Transweede er nå
levert. En B737-300. Braathens eier Transweede men flyene skal vedlikeholdes av
FFV i Sverige. Forstå det den som kan.
Siste nytt her borte blir vel å nevne KLM
sitt oppkj~pi Braathens SAFE. Dette kan
kanskje bli spennende.

I

Roger Handeland
Formann

Nok å &re på motonerkstedet om dagen.

Det er mange hensyn å ta når
du skal bygge din egen bolig.
Det er viktig at du analyserer
dine egne behov, også med
tanke på din fremtidige
livssituasjon. Valg av hustype
og leverandgr vil få stor
betydning for s1uttresultatet.
I våre tre kataloger vil du få
presentert et stort utvalg
VestlandsHus som alle har en
ting til felles: De bygges av din

A
+

lokale byggmester og tilpasses
de klimatiske forholdene der
du bor. Det er også verdt å
merke seg at VestlandsHus har
utviklet seg i et område som
betegnes som et av landets
mest værharde. Derfor velger
du kvalitet, når du velger et
VestlandsHus.

VestlandsHus

- Når bjemmet blir best...

ROTNES BYGG i
Eiendomsutvikling
Hadelandsvn. 897,1482 Nittedal
Tlf.: 67 07 10 10, Fax: 67 07 15 18

Foto: Pieter Doyer
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PAINT STRIPPING IS AN IMPORTANT PART O F AIRCRAFT MAINTENANCE
EliROPEXN - THE ONLY COMPANY IN NORWAY OFFERING YOU A TOTAL PACMGE IN
,AIRCRAFT REFURBISHING HIGHLY SKILLED PERSONNEL WITH LONG EXPERIENCE.
I S 0 9002 QUALITY ASSURANCE A N D SAFETY STANDARDS.
EUROPEAN OFFERS YOU
S I RII'I'INL LOKKOSION TREATMENT SEALING PAINTING POLISHING
EXTERIOWlNTERIOR\2lASHING CONSULTING ENGINEERING MANAGEMENT
.4i\!Pi ASSISTANCE F O R Y O U R O W N PERSONNEL O N LOCATION.
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Ta ikke toget dit det går
I

midten av juni var vi invitert til
Lillehammer i bryllup. Påvirket av
NSB's kampanje, bestemte vi oss for å ta
toget nedover. Greit å slippe alt styret med
bytte av transportmiddel i Oslo, tenkte vi ...
Relativt rimelig også, helt til vi hentet
billettene og måtte betale 25 % mer enn
avtalt. Han som hadde tatt imot bestillingen hadde visstnok for vane å regne feil,
og feil på kassa måtte de betale av egen
lomme. Dette opprørte «vår» ekspeditør så
til de grader, at vi en stund var redd for
ikke å få lov til å reise. Vel, vi fikk endelig
betalt og gikk til reisegodsdisken, mens vi
samlet billettene som den rasende oksen
hadde kastet etter oss. I denne avdelingen
hadde de nok hørt om service og kunder og
slikt. De fortalte nemlig uoppfordret at
bagasjen ville komme frem ett døgn etter
oss. Grei opplysning å få når man har med
spedbarn. Man trenger mye rart til slike
små. Vi tok derfor med alt pikkpakket inn i
sovevognen for å plassere dette i hyllene
ved hver utgang. Nedlastet med bagasje
måtte jeg konstatere at i den enden jeg

hadde gått på, fantes det ingen hyller.
Uflaks. Sendte madammen til den andre
enden for å se der. Jeg hørte på den ujevne
lyden fra krykkene hennes at det var
vanskelig å ta seg frem i den smale gangen.
Da hun var lengst borte, begynte toget å
gå. Det tok derfor uforholdsmessig lang tid
før hun kom tilbake. Med gråten i halsen
fortalte hun at det ikke fantes hyller i den
andre enden heller. Hun kunne også fortelle at vi og reisefølget vårt var tildelt
kupeer i hver vår ende av vognen. Trasige
greier... Vi var derfor temmelig svette før
alt var fordelt og plassert i de to kupeene.
Det var en hel jobb å plukke barnevognen i
småbiter for å få den prekevert uten å få
forkiling i gang og døråpning. Deilig å få
vasket seg etter et sånt slit.
En av grunnene til at vi valgte nattog, var
at det finnes vask med varmukaldt vann i
hver kupe. Et must for vasking av
barneromper og varming av tåteflasker.
Det var derfor en stor skuffelse at det var
slutt på varmtvannet da jeg var innsåpet,
og på kaldtvannet da
jeg var skylt. Etter alle
disse kalamitetene, var
mitt høyeste ønske en
drink, men det fikk jeg
ikke. - Ulovlig å nyte
medbragt, selv om
restaurantvognen var
stengt. Det var bare å
gå til sengs med
tåteflaske på magen i
håp om at den ville få
nok temperatur før
nattlige skriketokter.
Togbyttet i Trondheim
gikk greit, selv om
barnevognen måtte forlates i lekeavdelingen
på dagtoget. Rart at de
lager spesialtilpassete
vogner for barn, og så
får man ikke plassert
alt vanlig utstyr på en
vettug måte.
Vi hadde bange anelser
før avstigning, så i god
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tid før Lillehammer hauget jeg opp
bagasjen ved utgangen. Jeg fikk alt unntatt
kofferten med festklær ut, før jeg kom
frem til at jeg måtte prioritere barnevognen. Jeg løp over i den andre enden,
og hadde vognen nesten nede på peil-ongen
da de blåste i fløyta. Så i et glimt for
meg bryllupsfeiring i skitne olabukser og
svett T-skjorte. I ren panikk løp jeg
fremover og fikk tatt imot kofferten som en
observant og vennlig medpassasjer holdt i
døråpningen. Takket være ham ble bryllupet vellykket også for oss. Det ville ikke
vært særlig artig å gått rundt som en fillefrans i de koselige lokalene på Telemarkstunet.
For ikke å ødelegge de gode inntrykkene
fra festen, bestemte vi oss for å ta leiebil
fra Lillehammer til Oslo. Dessverre ble det
ikke slik, siden de eneste som hadde leiebil
ledig bedrev organisert landeveisrøveri.
Tog atter en gang. Heller det enn å la seg
rundstjele frivillig. Vi sendte det meste av
oppakningen med noen bryllupsgjester
som skulle til Oslo. Jeg tok det derfor
relativt rolig da vognen også kilte seg fast i
døren til den andre barnekupeen. Like
greit, siden det knapt var plass til barnebagen der inne.
Etter noen dagers hvile i Oslo, dro vi hjem
(med Braathens SAFE denne gang). Deilig
å bli kvitt bagasjen i innsjekkingen, og flott
at de sto klare til å ta seg av vognen ved
flytrappen. Det rørte oss nesten til tårer da
vi fikk topp service om bord, der vi satt
som noen grever på fremste sete.
Takk til Braathens SAFE, takk til min
kiropraktor som fikset ryggen min igjen og takk til mine foreldre som ikke lot meg
ta jobb i NSB. Hvor i all verden skulle man
som tillitsvalgt ha begynt å nøste tråden
der?
Til slutt et råd: Ta ikke toget dit det går, og
slett ikke dit det ikke går. Bruk fly og spar
tid, rygg og nerver!

Jens B. Valdal
NFO WF

SAS

Nytt Maintenance Program for MD80
I

det fordi man kan utnytte flyflåten optimalt. Dvs. spare penger.

erkjennelsen av manglende ressurser
har SAS valgt å flagge ut alt tyngre
vedlikehold på DC9. I tillegg gjør man om
vedlikeholdsprogramnlet for MD80. I dag
skjer vedlikeholdet ut i fra antall flytimer.
I det nye systemet som myndighetene
(STK) har godkjent, blir det en miks
mellom cycles og airborne hours (ABH).
Noen fly skal følge ABH mens andre skal
følge cycles. Det skal også kunne være
mulig å bytte fra cycles til ABH og vice
versa.

I praksis betyr det at flyene kommer til å
fly lenger mellom overhalingene. Det
igjen vet vi betyr mer arbeid på oss i
den daglige driften. Vi i TRM vil måtte
arbeide enda hardere for å holde punktlighet og regularitet.

Et slikt program vil stille store krav til
planleggingen. Her er det fort gjort å
snuble. Når man velger en slik l~sninger

Fnrz skift på MD-80.

Continuation Training,
typekurs B737 og litt til
J

eg er bekymret. Bekymret fordi jeg ser
at vårt skole- og opplæringsprogram er
ute av kontroll. Jeg fØler at vi er innelåst i
en bil uten sjåfør med kurs for stupet. Vi
får ikke svar på sp~rsmålenevi stiller. og
det virker ikke som det er noen interesse
for å finne løsninger heller. Vi f ~ l e ren
resignasjon i hele skolesystemet. Det har
vi ikke råd til med de oppgavene som
ligger foran oss. Vi liar opparbeidet en
solid backlog når det gjelder Continuation
Training kurs (CTS). Dette er teknikernes
PFT. NFO har en egen avtale som sier noe
om brush up kurs. Både om antall og om
varighet. Sogar var den inne i bedriftens
håndbøker Den gamle Technical Training
Guide (TTG). Det er i dag enighet mellom
bedriften og NFO om kursmoduler og
innehold i CTS kursene. Problemet er bare
at ingen kurs kjøres.
I forrige nummer av INFO uttrykte Erik
Sannerud, vår representant i TRM Skole
og Opplæringsutvalg, frustrasjon over at
vår Continious Training (CTS) hadde
stanset helt opp. Dette på tross av at det
var enighet om opplegg og innhold. Dette
bryter mot SAS sine egne håndbøker og
tidligere avtale som regulerer dette mot

NFO. SAS har søkt myndighetene og har
på dispensasjon fått forlegent intervallet
for fornyelse av våre autorisasjoner fra 36
til 43 måneder, inneværende autorisasjonsperiode. Nå har vi over et lengre tidsrom
ikke kjørt CTS kurser i det heletatt. Vi har
akkumulerer en anseelig backlog av disse
kursene. Hvis ikke det nå kjøres igang et
massivt program for å få oss igjennom
CTS, vil vi kunne risikere at autorisasjonene våre går ut. Man har ingen garanti
for at STK (myndighetene), vil fortsette
med å gi SAS dispenser. Det kan gå på
troverdigheten løs. I mellomtiden har
NPA 145-6 til JAR145 kommet ut. Der
foreslåes det bla. krav til CTS hvert annet
år, Flere kan snart feire 10 års jubileum
siden siste CTS (dengang hetende BrushUp kurs). Vi nærmer oss flytting til
Gardermoen og vil trenge alle de
autorisasjonen vi har og litt til.

I våres sendte undertegnede et forslag til
NFO avd. SAS' arbeidsutvalg, med en
skisse som i korthet gikk ut på å kjøre
CTS som en kombinasjon av å lese
hjemme og kurse i regi av skoleavdelingen. På denne måten kunne vi
halvere fraværet i produksjonen. Ordningen

skulle være frivillig og kompenseres enten
Økonomisk eller med OP-dager etter en
egen n~kkel.Forslaget ligger der.

Åtte av ni typekurs på B737 er
kansellert
Dette er om mulig enda verre. Nå skal det
i rettferdighetens navn sies at noen av
disse kursen skulle kjøres av instruktører
fra Boeing. Etter at en delegasjon hadde
fulgt Boeingkurset, var det enstemmig at
dette ikke holdt mål. (Den samme konklusjonen har Braathens SAFE kommet til
også). Nå skal all opplæring kjøres i egen
regi. Av de ni typekursene som var satt
opp på skoleplanen, vil kun ett bli kjørt.
Når dette vil starte er uklart, men det vil i
alle fall ikke bli før nyttår. Det betyr at i
stedet for å ha 108 teknikere klare når flyet
kommer, vil vi kunne greie å ha 12.
Introduksjonen av B737 kommer midt
oppe i flyttingen til Gardermoen. Dette
lukter problemer. Elevene på det første
B737 kurset kan belage seg på et overtidsliv i koffert på Gardermoen.

Knut Grønskar
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NYTT I SAS: AFP-pensjon og bedriftenes

tjenestepensjonsordning
D

en 22. mai i år ble den justerte AFP
avtalen drØftet i SAS pensjonsutvalg.
MØtet var kommet i stand på initiativ av
AFS's representanter i utvalget. Temaet
for motet var bestemmelsene i den justerte
AFP-ordningen, SAS's servicepensjonsordning med sine to komponenter; servicepensjon og innbetalingen til tjenestepensjonsordningen, konsekvensene for
dem som Ønsker å benytte ordningen fra
63, henholdsvis 62 år, og hvordan disse
kan informeres om dette.

Hva kom så frem på møtet? I SAS har alle
foreningene for bakkeansatte en avtale om
servicepensjon fra 64 år. Det Økonomiske
nivået på denne ordningen sammen med
AFP pensjon gir «pensjonisten» ca. 70%
av personens l~nnsnivåsom yrkesaktivUtvidelsen av AFP ordningen f ~ r e rikke
automatisk til at den etablerte servicepensjonsordningen vil omfatte 63- henholdsvis 62-åsinger. Uten at den lokale
avtalen tilpasses endringene i AFP av-

talen, vil disse ikke kunne benytte seg av
den lavere «pensjonsalderen» uten samtidig å miste retten til den lokalt avtalte
ordningen fra 64 år. Både servicepensjonsordningen og SAS sin innbetaling
til tjenestepensjonsordningen vil falle bort.
Økonomisk vil dette bety svært mye for
den enkelte. Jeg kan vanskelig se at noen
63162-åringer vil kunne benytte seg av
ordningen slik den per i dag er skissert.
For å lose litt på problemet indikerer SAS
ledesen at de kan tenke seg et mer
individrettet tilbud til den enkelte. I så fall
kan det her være duket for noen «mindre»
problemer med forskjellsbehandling.
Den justerte AFP avtalen gir nå anledning
til å inngå avtale mellom bedriften og den
enkelte ansatte om delpensjon. Avtalen er

ikke utformet som en rettighet. Men
dersom arbeidsgiveren Ønsker at arbeidstakerne skal arbeide lengst mulig, burde
det være et godt håp om å komme frem til
en avtale som begge parter ser nytten av.
Med den betydelige endringen som ligger
i AFP ordningen, og konsekvensene dette
får for de bakkeansatte i SAS, forventer
jeg at SAS' servicepensjonsavtale reforhandles. Vi er ikke tjent med store
individuelle forskjellsbehandlinger med
manglende mulighet for langsiktighet i
egen pensjonsplanlegging. Her hviler det
en stor oppgave på tillitsmannsapparatet.

Kjell Paulsen

A

?

monteres
B

eskjeden om at det vil bli montert
forward stairway samt 400 kg bly i
nesa på våre MD90 fly, ble mottatt med
glede av oss på teknisk. Når dette er blitt
montert, er det slutt på at vi må scramble
fem mann for å være ballast hver gang
flyet skal taues til og fra hangar Vi håper
dette kan bli glort så fort som mulig, da vi
trenger folkene til andre oppgaver enn å
være ballast.
Tauegjengen y2 vei for 2 Izente inn en MD-90.
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SAS

Medlemsmøte i NFO avd. SAS
Dueholm fastslo at det hersket en ukultur i
SAS. Ledere som får direktiver som de
ikke synes passet dem, har en tendens til å
legge disse i skuffen og ikke følge opp.
Sabotert. Man kan ikke drive en organisasjon på denne måten. Skulle noe slikt bli
oppdaget i den nye organisasjonen er det
takk og farvel.

Jolzn Duelzolrn. Vår nye tekniske sjef:

1

Vår tidligere organisasjon var flytypeorientert, mens vi nå har fått en skandinavisk rettet organisasjon. Her er hovedmålsettingen en optimalisering av de
totale ressursene i SAS. Ved en forbedret
helhetlig tenkning, vil vi få en mer
effektiv organisasjon. Det vil bli lagt vekt
på at alle skal bidra til løsninger. Vi skal
ha en organisasjon som tar vare på og
gjennomfører gode forslag. Vi skal ha en
konstruktiv, fri og åpen diskusjon. Alle
må forplikte seg til å skape resultater.
Samarbeid er en grunnsten i en vellykket
organisasjon, og samarbeid må føres på
alle nivåer.

8. juni avholdt NFO avd. SAS sitt
sedvanlige halvårsmøtet. 32 medlemmer hadde funnet veien til Fornebu
Konferansesenter. Dette er noe færre enn
det vi har vært vandt til de siste årene.
Gjennomsnittsalderen på teknikerkorpset i
SAS Norge er i dag på 42 år, og gjennomsnittlig ansettelsestid i SAS er 18 år.
Med andre ord et erfarent beite teknikere.
For mange ble dette det første møtet med
vår nye tekniske sjef, John Dueholm.
NFO's formann, Rune Thuv, ønsket de
fremmøtte velkommen og gav ordet til
Dueholm, etter en kort introduksjon.

4. juli vil de faglige bli innkalt til et møte
hvor man vil gjennomgå den fremtidige
dimensjoneringen i Teknisk Divisjon.
Noen steder er vi for få, andre steder for
mange. På spørsmål fra salen ble det svart
at ressursene på linjenettet er tenkt utnyttet bedre enn i dag. Forutsetningen er at
det er økonomisk og kvalitetsmessig lgnnsomt. Mer jobb må legges ut der flyene
nattstopper. Dette vil stille store krav til
planleggingen.

T.O.D. 96

Teknisk divisjon sitt mål er klokkeklart:
Luftdyktige fly, klare på gate, on time.

Den nye tekniske organisasjonen er nå på
plass. I løpet av mai måned var alle
tekniske ledere ansatt. Det vil bli stilt store
krav til lederne. Lever ikke lederne opp til
kravene, vil de bli byttet ut. Vi har ikke
råd til dårlige ledere. Alle vil få en åpen,
ærlig og fair behandling. Lederne vil få
klare mål og rammer for å kunne nå
oppsatte mål.
Det vil bli stilt større krav til alle, ikke
bare lederne. Det skal være lov å være
engasjert, ha andre meninger, argumentere
for og forsvare sine meninger. Derimot
skal beslutninger når de endelig er fattet,
følges lojalt.

Fra salen ble det sagt at vi opp igjennom
tidene har vært med på mange omorganiseringer. Det nytter ikke bare å lage
nye bokser og nye kommandolinjer. Det er
holdningen i organisasjonen som må
endres. Dueholm sa seg enig i dette.
Tidligere har fokuseringen vært rettet oppover. Nå skulle søkelyset rettes nedover.
Lederstrukturen må endres. Iinplementering av nye ideerlbeslutninger må gå
raskere. Vi ha skapt en organisasjon som
sier ja til samarbeide. Alle må bidra med
løsninger. Vi skal ha åpne og konstruktive
diskusjoner.

TRM
Syver Leivestad ga en orientering om
Trafick Related Maintenance (TRM), og
de oppgavene som sorterte her. Det er
ingen tvil om at SAS i dag utnytter
personellet langt hardere enn tidligere.
Arbeidspresset har økt og vi har ikke
lenger noen buffer å gå på som tidligere.
Dette stiller ekstra store krav til en god
planlegging.
TRM vil bli delt opp i to produksjonsenheter. Hangar Production og Ramp-Line
Production. Grenser eller murer mellom
disse vil ikke bli akseptert. Arbeidsbelastningen vil øke fremover. Spesielt for
Heavy Maintenance, men også i TRM.
SAS opererer ca. 1000 flighter daglig. På
disse tusen flightene produseres det i snitt
700 logganmerkninger. Når det gjelder
arbeidsbelastningen på nattskift, så skal
det ikke legges ut mer arbeid enn det det
er bemanning for å klare. Dette vil sikre at
flyene er ferdige til morgentrafikken.
Det ble stilt spørsmål om medarbeidersamtaler. Etter 26 år i firmaet hadde vedkommende enda ikke vært på noen medarbeidersamtale? Til dette svarte Syver
Leivestad med stor tyngde at alle i 1Øpet
av et år garantert skal ha gjennomført en
utviklingssamtale i TRM.
PULS undersøkelsen fikk sitt pass påskrevet. Folk f ~ l t eikke at undersøkelsen
gav noen som helst resultater. Problemområdene som ble avdekket ble ikke
forsøkt løst. Til dette svarte Syver at
PULS har avdekket et dårlig arbeidsmiljø.
Hvert skiftJavdeling har fått i oppgave å
utarbeide en handlingsplan for hvordan
man kan bedre sitt arbeidsmiljø og
holdninger. Disse planen skal være ferdige
innen 1. september. Deretter vil tiltak bli
satt inn. Vi ble oppfordret til å komme
med forslag.
Ikke alt er bare dårlig. Positivt er det at:
Punktligheten er på vei opp
Antall kannibaliseringer er synkende
Mai måned fØrste uten kanselleringer
p.g.a. manglende deler
- Sykefraværet er på vei ned
- MD90 går bedre
- Vi ligger under budsjett

-

Syver kom inn på forslagskassen. Denne
hadde ligget dØd i flere år nå. Bedrifts
Utvalget (BU) hadde nylig vedtatt
endringer som vil få forslagsvirksomheten
opp å stå igjen. Kreativitet skal dyrkes og
honoreres. Systemet er enkelt og forslagsstillerne skal raskt få svar. Det er
uhørt at man skal vente opp til et halvt år
før en får tilbakemelding. Syver hadde
stor tro på den nye forslagsvirksomheten.
TQM. Hvor ble det av den? Dessverre
hadde det ikke vært tid til få behandlet
TQM som ønsket. Etableringen av ny
teknisk organisasjon hadde slukt mye tid.
Dette hadde rammet implementeringen av
TQM i organisasjonen. Når avklaringen
rundt den nye tekniske organisasjonen nå
var ferdig, ville TQM bli satt på agendaen
igjen.

'

Det ble fra salen hevdet at SAS' håndboker var komplekse og vanskelige å
forholde seg til. De var skrevet for at
bedriften skulle ha ryggen fri, og ha
juridisk dekning uansett hva som måtte
skje. Håndb~kene fungerte ikke som
rettesnorer for produksjonen. Å serrge for å
ha ryggen fri har blitt en viktig del av
teknikerens hverdag.

Fra venstre Syver Leivestad, TRM-sjef i Norge og John Dueholm.

Dueholm var hjertens enig i at håndb ~ k e n evar komplekse. Han så en stor
oppgave i å lage bokene forståelige for
folk flest, slik at det gikk an å leve etter
dem i praksis. Det ligge unodig mange
hindringer for en effektiv produksjon i
våre eksisterende håndbøker. Det er en
møysommelig oppgave å få endret dette,
og myndighetene må også godkjenne
endringene. Det er en prioritert oppgave i
den nye organisasjonen å få rettet opp
dette.

1. mai 1998 vil de stenge dorene for
flytting til Gardermoen. Vi får en ny
flytype som skal inn, som vil kreve store
ressurser
Summerer vi dette har en
vanskelig for å se at kabalen kan gå opp.
Hvordan hadde man tenkt å 1Øse dette
problemet? Her var det vanskelig å få noe
konkret svar, men Dueholm noterte det på
blokken sin.

Øke med ytterligere 4% i år I dag har vi
161 fly i daglig drift. Personalkostnadene
steg 5% mer enn produktiviteten i fjor.
Prisen for hver airborne hour (ABH) steg
med 3%. Det ligger store investeringer
foran oss, både i nye fly og bygninger.
SAS investerer 2,2 milliarder på
Gardermoen, hvorav teknisk står for
halvparten av kostnadene. Skal vi greie
dette må SAS årlig fremover ha et
overskudd på 2,2 til 2,7 milliarder kroner.

Tiltaksprogrammet
SAS' flyflåte ~ k t med
e
7% i fjor. Den vil

Forts. neste side

Continious Training. Det var liten
forståelse å hente i salen for SAS'
myndighetsgodkjente dispensasjon, som
forlenget våre approvals med syv
måneder, uten gjennomført CTS. Det
bryter også med inngåtte avtaler med
NFO. Det var folk i salen som ikke hadde
CTS på over 8 år, og som bare fikk
extended approvalen videre. Dette må
være galt. Det ble reist sp~rsmålfra salen
om hvordan man hadde tenkt å ta igjen
den «back-loggen» man nå hadde
opparbeidet seg vedrørende CTS. -NFO avd. SAS formanrz Rune Tlzuv overrekker en liten oppmerksomhet, og takker for god
Skoleavdelingen har sendt brev om at etter informasjoiz. Fotos: Knut GrØnskar.
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Noe av det en går gjennom er en
optimalisering av Maintenance Program.
Gangtidene på P4 sjekkene er utvidet med
1000 flt. hours. Det er søkt om å få utvidet
intervallet på P8 med 2000 flt. hours.
Dette vil medføre at man kan få en jevnere
produksjon i Heavy Maintenance. Det
sees også på om man kan gå fra et MSG-2
til et MSG-3 program. Da går man over
fra et flt.hours program til et cyckles. Det
ligger et betydelig besparelsespotensiale i
dette.

Arbeidsdeling teknisk/stasjon

PFI

Det er blåst liv i dette prosjektet igjen. Det
er et Ønske at teknikeren i storre grad gjØr
arbeid som krever hans kvalifikasjoner.
Det kreves ikke en tekniker for å lage
fuelingorder eller Pre Departure Check
(PDC). Man må ikke være tekniker for å
kjøre push-back eller ha kommunikasjon
med cockpit under oppstart. Man vil
videreføre dialogen med foreningene om
dette. Endringer vil ikke bli gjennomført
hvis de ikke er kostnadsbesparende.

Prosjektet med Pilot Preflight Check går
tregt. Av SAS sine 1000 daglige flighter
utf~reskun 19 med PFI.
Vi har 130 ground stops på 45 minutter,
159 på 40 minutter og 293 på 20 minutter.

Fra salen ble det sagt at dess lengre flyene
går mellom heloverhalingene, dessto mer
jobb blir det for oss i det lette vedlikeholdet med å holde flyene luftdyktige.
Besparelser et sted kan kreerer utgifter
et annet. Dette vil disse endringen medføre.

Fra salen ble det sagt at for hver mann en
sparer på rampen, så er alternativet en
jobb på nattskift. Med den alderssammensetningen vi har på teknikerkorpset i Norge, er dette svært lite
populært. Det ligger et sosialt aspekt i
dette prosjektet.

JOBB PÅ G

Summa summarum: Undertegnede, med
sine 22 års fartstid i firmaet, har opplevd
mange tekniske sjefer oppigjennom årene.
Dueholm var ikke helt som de andre. Han
gjorde et solid inntrykk og var langt mer
engasjert og målrettet enn noen av de
sjefene jeg tidligere har opplevd. Dette er
en mann vi trenger, som kan være kapabel
til å navigere oss gjennom det urene
farvannet som ligger foran oss. Jeg tror
Dueholm tente et håp hos de fremmøtte.
Det var med tro på fremtiden vi vandret
hjem etter møtet.
Knut Gr0nskar
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Arbeidsdeling mellom Teknisk og
Stasjon havarerte igjen
D

som skulle være avsluttet 1. juni 97,
målsettingen i henhold til Terms Of
Reference er som følger:

ette er navnet på prosjekt nummer 7 i
SAS Teknisk Divisjon's 10 punkts
tiltaksprogram i kjølvannet til TOD96.
Kjært barn har som kjent mange navn, og
noen vil sikkert dra kjensel på "grensedragningsprosjektet". Dette er et prosjekt
som i korthet gikk ut på å overføre de
fleste av våre arbeidsoppgaver på rampen
til andre.

«Å analysere resultat av tidligere utredninger (grensedragning etc.), samt gjøre
en rekomendasjon til styregruppen om
ansvarlig divisjon for Standards, Prosedyrer og Gjennomførende som gjelder
Ground Operation Items. Rekomendasjonen skal være i harmoni med kommende JAR OPS l regelverk, gi en
optimal kostnadsreduksjon, samt være
praktisk gjennomførbarn.

Tidligere prosjekter av denne type har
vært holdt «hemmelig» for de faglige. Det
er derfor gledelig at TOD96 og ny ledelse
i teknisk divisjon tar signalene fra SAS
øverste ledelse om samarbeid med de
faglige på alvor. NFO var derfor meget
fornøyd med å få med en representant i det
gjennopplivede grensedragningsprosjektet,
nå d ~ p tom til «Arbeidsdeling mellom
Teknisk og Stasjon». Dette er et prosjekt

Ledelsens forslag er å overfØre alt
ansvar for Standards, Prosedyrer og
Praktisk Gjennomføring i forbindelse
med Ramphandling, til alle andre
avdelinger enn teknisk.

UTFØRENDE

TO

TO

Under debatten omkring disse spørsmålene har de fagliges synspunkter oppmerksomt blitt lyttet til og det har vært en
forståelsesfull tone fra ledelsen, men etter
tre moter da «sluttrekommendasjonen»
var klar, var ledelsens orginale forslag helt
uendret.
For å gjøre en lang historie kort, så
grunnstøtte det forrige prosjektet ved at vi
faglige i Verkstedklubben, Klub 537 og
NFO avd. SAS ikke hadde noen følelse av
at det hadde forgått noe samarbeid. Vi har
ikke fått innsyn i noe bakgsunnsmatriale.
Vi har ikke fått tatt del i utarbeidelsen av,
eller hatt innflytelse på innholdet i
«sluttrekommendasjonen»,og ville derfor
ikke stille oss bak dette sluttdokumentet.
Det ble derfor besluttet av divisjonsledelsen at prosjektet skulle gjenopplives,
denne gang med samarbeid med de
faglige. De faglige ble oppfordret til å
komme med innspill og forslag, hvilket
NFO avd. SAS selvfølgelig gjorde i samarbeid med Klub 537 og Verkstedklubben.
Som en kommentar til dette forslaget, er
det å si at NFO avd. SAS sitt forslag
rendyrker ansvarsforholdene. Det er i
henhold til JAR OPS l . Det er i stor grad
i samsvar med eksisterende forhold, og
vil derfor gi de laveste administrative
kostnadene og skulle således til fulle
tilfredstille Terms Of Reference.

TOM

AMM SAH Ti? MOMAHG

.

TO

De fleste arbeidsoppgavene vedrØrende
"ramphandling" involverer fysisk håndtering/kontakt/inngripen i luftfartøyet som
reguleres ut fra tekniske krav og dokumenter som fremkommer gjennom teknisk
divisjon. Teknisk divisjon har fullt oppegående Quality funksjoner som håndterer
qualityspørsmålene idag. Derfor Ønsker
NFO avd. SAS at ansvaret for Standards
og Prosedyrer skal ligge innen teknisk
divisjon, som i dag. NFO avd. SAS ønsker
også ansvaret for Utføring av oppgavene,
da Teknisk divisjon ellers mister kontrollen over arbeidet forbundet med ramphandling på Line.
Forts. neste side.

Det eneste NFO avd. SAS og prosjektledelsen er enige om, er at besparingspotensialet ligger i hvem som faktisk
utfører oppgavene, som vi mener må
tilpasses lokale forhold for å kunne utnytte
eksisterende ressurser på en best mulig
måte. NFO avd. SAS mener i tillegg at
arbeidsdelingsprosjektet må sees i sammenheng med PFI, da PFI også er en
«arbeidsdeling» og avhengig av samkjøring for å gi noen økonomisk gevinst.
NFO avd. SAS mener at å kjøre disse
prosjektene separat kun vil være kostnadsdrivende og skape unødvendig uro og
frustrasjon i linjeorganisasjonene, og er
det noe SAS absolutt ikke trenger så er det
frustrasjon og uro!!
«Annet kapittel» i dette prosjektet skjedde
ved at de faglige ble innkallt til et 2 dagers
arbeidsseminarmidt i ferietiden, hvor NFO
grunnet ferie kun hadde en observatør
med. Som en kuriositet kan nevnes at det
også denne gang kun var ledelsens forslag
som var oppe til diskusjon!
NFO avd. SAS hadde så et «særmøte»
med representanter for prosjektledelsen,
hvor vi regnet med at vi kunne diskutere
vårt innspill som vi ikke har motatt noen
reaksjon på! Et godt eksempel på hvor
strålende samarbeidet har vært, er at
NFO's forslag ikke fikk komme opp på
overheaden en eneste gang! !
Status i skrivende stund er at STOMA
konkluderer med at vi er uenige, men at
dette ikke er en forhandlingssak og gjør
derfor akkurat det som passer dem og
overfører med et pennestrøk så å si alt

ansvar for Standards, Prosedyrer og
Gjennomføring av ramphandling til andre
avdelinger som til dels må nyetableres
grunnet dette. Dette på tross av massiv
protest fra de faglige. STOMA mener
likefullt at det har foregått et samarbeid! !
Det er NFO's uærbødige påstand at
prosjektledelsen overhodet ikke har hatt
intensjoner om å endre sine opprinnelige
planer og kynisk bruker stynngsretten sin,
nå under dekke av tidspress (JAR OPS 1
søknad). Derfor er det påståtte samarbeidet å betrakte som et spill for galleriet
og ikke annet enn bortkastet tid for både
prosjektledelsen og de faglige. Slik som
prosjektet har forløpet både første og nå
også for andre gang, står det klart at
prosjektledelsen kunne holdt en 5 minutters orientering i mai om hva den aktet å
gjøre med nøyaktig samme sluttresultat.

Det er spesiellt bemerkelsesverdig at dette
prosjektet, som kanskje er et av de mest
betydningsfulle for selve produksjonen,
skal bli håndtert av SAS på en slik
arrogant måte. Denne måten å drive
samarbeid på står i sterk kontrast til Jan
Stenberg, Berhard Rikardsen og John
Dueholms sammenfallende holdninger og
uttalelser om hvorledes et samarbeid med
de faglige skal foregå, og med de positive
erfaringene NFO avd. SAS har hatt ved
samarbeid med bedriften de seneste år.
NFO forfølger selvf~lgeligsaken gjennom
formelle kanaler i SAS, og siste kapittel er
neppe skrevet ennå.
Harald Øverland
Sekretær NFO avd. SAS

SAS Relocation Service
Dette er en nyopprettet avdeling som er
etablert for å hjelpe SAS ansatte med
informasjon og tips vedrørende flytting til
Gardermoen.
Man tar sikte på ha tilgjengelig
informasjon om ledige boliger/eiendomer
samt mulighter for eventuelt leie av
boligneilighter etc. 2 stillinger er avsatt til
dette arbeidet. Ta en tur innom SAS
Relocation Service i 2. etg. i Personalhuset.
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Info redaktøren var oppom en tur her om
dagen og hilste på. Da var avdelingen i
startfasen. Jeg ble møtt med hyggelige
mennesker og super service. Jeg fikk
utmerket hjelp.
Avdelingen kan nåes på tlf. 67598599
eller på fax. 67597977 Det jobbes også
med å etableres informasjon via Internett.

Knut

INFO 3/97

l

=

-

-

-

-- -- på Romerike

----

y

ENEBOLIGER
TOMTER
PROSJEKTER
Kontakt oss for en uforbindtlig prat, eller for å få tilsendt vår nye katalog.

Arnt Borgen A.S

Fenstad Bygg AS

Myrvegen 77,2050 Jessheim ~Lndustrifeltet
Tlf.: 63 97 99 15

SjØbergvn. 1,2050 Jessheim - Tlf.. 67 97 25 10
Sentrumsgården,2150 Årnes - Tlf.: 63 90 07 90

Ole Jørgen Lystad NS
Holterveien 16, 1900 Fetsund
Tlf.: 63 88 22 60
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A/S Eidsvoll Tomteselskap h
kommunen, også der du kan se Mjøsa.
Kontakt oss for --eimere opplysninger.

Vi har hørt at...
Seattle til Kuala Lumpur. Gjennomsnittlig
flyfart var på 889 kmlt.

EU med nytt regelverk for
flyplassavgif ter

SAS Commuter kjøper nye
Dash8-400
Etter mye om og men har styret i SAS
besluttet at SAS Comrnuter skal få lov til å
bytte ut sine Fokker F-50 med nye Dash8400. Dette er en forlenget versjon av de
flyene som Widerøe opererer med i dag.
Ordren er på 2,5 milliarder og omhandler
kjøp av 15 fly. Flyene vil i SAS Commuter
versjon ta 72 passasjerer i Euro versjon og
76 i innenriksversjon. Flyene skal hovedsakelig operere på SAS sine nordeuropeiske destinasjoner. Første levering
vil skje sommeren 1999.

vegg i vegg med teknikernes oppholdsrom. (Trenger man 18 måneder for å finne
ut det? redanm.)

British Midland kjøper Airbus
Bsitish Midland, hvor SAS har en eierandel på 40%, har bestilt elleve A320 og
ni A321 fra Airbus. Flyene vil bli utrustet
med V2500 motorer. Leveringen vil starte
våren 1998. Sir Michael Bishop, styreformann i British Midland, sier at dette
vil være begynnelsen på en ny æra for
selskapet, som tidligere bare har operert
med amerikanskproduserte fly. Disse vil
nå bli faset ut.

Optimal line maintenance
facility design

Boeing B777 har satt ny
verdensrekord

Purdue University, West Lafayette, Ind.,
har i 18 måneder foretatt en grundig
undersøkelse av arbeidsklima og fasiliteter
for flyteknikere. Undersøkelsen tok for
seg oppholdsrom og kontorer for line
driften til fire amesikanske flyselskaper.
Konklusjonen man har kommet til er at
gode lokaliteter er en nøkkelfaktor for å
Øke flyteknikernes produktivitet og trivsel.
Bla. var det viktig at ramp teknikeren
hadde lokaliteter med store panoramavinduer med god oversikt over rampen.
Lokalitetene måtte være adskilt fra ramp
service personell. Teamlederen må plasseres i nærheten av utgangsdøren til
arbeidsområdet. Viktig var det også at
man har lett tilgang til delelager og
håndbøker. Eget rom for Computer Based
Training og eget verktøybur må ligge

FAI, Federation Aeronautique Internationale, har godkjent B777 som innehaver av en ny verdensrekord i distanseflyvning. Rekorden lyder på 20.044,2 km
og ble satt av en maskin som fløy fra
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EU-kommisjonen ønsker et felles rammeverk for fastsettelse av avgifter for
tjenester som landing og avgang, drivstoffylling, lasting og lossing med mer
En harmonisering av flyplassavgifter er
nødvendig for å sikre at et fritt luftfartsmarked skal kunne fungere riktig.
Dagens avgiftssytemer er ofte kompliserte
og lite oversiktlige. I tillegg diskrimineres
det ofte mellom innenlands og utenlandstrafikk. Følgende tre hovedprinsipper vil
gjelde:
1. Avgiftssystemene skal ikke
diskriminere mellom innenlands og
utenlandske flytjenester.
2. Avgiftene skal være kostnadsrelatert.
Det skal ikke betales for tjenester som
ikke brukes.
3. Avgiftssystemene skal kunne dokumenteres med kostnadsberegninger og
de skal differensieres etter ulike typer
av tjenester.

Airbus med ny 100 seter
Airbus i samarbeid med AVIC i Kina og
STPL i Singapore, har startet konstruksjonen av en ny kort- og mellomdistansemaskin i hundreseters klassen.
Flyet ventes ferdig for salg i år 2003. Det
nye flyet har fått typebetegnelsen AE316
og vil kunne ta 105 passasjerer. En større
versjon AE3 17 vil kunne ta 125. Flyet vil
ha samme cockpit og instrumentering som
A320, med fly by wire og sidestick.
Produksjonslinjen vil bli lagt til Kina.
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opsjon på ytterligere 8 fly. Første levering
vil finne sted sommeren 1998.
Bestillingen er verdt 280 millioner US$.
Icelandair blir med dette det første
flyselskapet som setter den forlengede
B757-300 inn i rutetrafikk.

15 milliarder i statsstøtte til
Alitalia
EU har godkjent at den italienske stat
skyter inn 15 milliarder i strotte til Alitalia.
Til gjengjeld må selskapet selge sin andel
i Malev og fryse antall fly (157) frem til år
2000.

Første Embraer EMB-145 til
Sverige

16.000 nye fly
Det er Airbus sine analytikere som mener
at behovet for nye fly frem til år 2016 vil
være 16.000. Dette av fly med over 70
seter. 2.300 nye fly ligger i bestilling i dag.
Verdien for disse flyene er estimert til
1.100 milliarder US$.

6 0 millioner vil det koste å lære
opp persollell til å kunne bruke
Gardermoen
Det er prosjektleder Stein Terje Dahl i
SAS som sier dette til Aftenposten. Fra
mailjuni neste år vil alle ansatte måtte
tilbringe en til fem dager på opplæring på
Gardermoen. Bare for SAS vil dette bety
at man hver dag i 100 dager vil kunne
fylle opp en busslast med ansatte på vei
opp til Gardermoen for å lære. SAS regner
med å måtte ta inn 225 ekstra vikarer for å
kunne klare produksjonen. Flyselskapenes
ansatte skal ikke bare lære, de skal også
delta i utprøvingen av alle installasjoner
etc. Kjøremønster på flyplassen skal læres
osv. Braathens SAFE har 700 bakkeansatte og Luftfartsverket 400. Alle skal
igjennom opplæringsprogrammet.

Sterling bestiller nye B737-800
Det Fred Olsen eide Sterling European
Airways har som et ledd i sin flåtefornyelse lagt inn en ordre hos Boeing på
fire B737-800. Tre er faste bestillinger
med en opsjon. Direktør Lars Svenheim
opplyser at to fly blir levert våren 1998,
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det tredje i mars -99, med mulighet for en
fjerde levering. Flyene vil bli utstyrt i
charter versjon med 189 seter, hvis JAA
godkjenner det. Sterling European har i
dag en flyflåte bestående av fem B727-300
advanced + en B727 frakter som er leaset
ut til TNT.

Sammenslåingen av Boeing og
Douglas gjennomf ørt
4. august kunne Boeings Øverste leder,
Phil Condit, annonsere at sammenslåingen
av Douglas og Boeing nå er et faktum. Det
nye selskapet vil hete Boeing og ha nær
220.000 ansatte. Pr dato har selskapet
ordrer inne fra 145 land og en backlog på
produksjon tilsvarende 100 milliarder US$.
Det gjenstår mye praktisk arbeid for å få
de to organisasjonene smeltet sammen.

ITA med sikkerhetsranking på
flyselskaper
International
Travellers
Association
(ATA), har utarbeidet en liste over hvilke
flyselskaper som havarerer mest og som
deres medlemmer bør unngå å reise med.
På listen over slike selskaper finner vi:
Avianca, Valujet, Lan Chile, Aeroflot,
Libyan Arab Airlines, Lauda Air,
Phillipine Airlines, Martinair Holland og
Ethiopian Airlines.

Icelandair bestiller flere B757

-

Icelandair har bestilt to B757-300 og to
B757-200. I tillegg har selskapet tatt

EMB-145 er den Brasilianske flyfabrikkens svar på Canadair Regionaljet.
Svenske City Air har kjøpt et fly av denne
typen. Flyet skal være levert når dette
leses. Selskapet har tatt opsjon på
ytterligere fire fly. Embraer opplyser at de
har 133 faste bestillinger på -145.

Leveringsboom
Vi er nå inne i en leveringsboom av nye
fly slår Edmund S. Greenslet, en flyanalytiker i Florida fast. 715 nye jet
transportfly vil bli levert i år. 900 fly skal
bygges i 1998 og nærmere 970 i 1999.
I 1999 blir det spådd stagnasjon og økonomiske nedgangstider som vil vare
iallfall til år 2002. Greenslet anslår at
1.700 fly vil bli skrotet frem til år 2002.
De fleste fordi di ikke greier nye strengere
støykrav.

"Ifremtiden vil det ikke
lenger være mulig å
tenke ut løsninger fra
toppen og så la alle
andre følge ordre fra
DEN STORE STRATEG.
De organisasjonene som
virkelig vil utmerke seg,
vil være de som
oppdager hvordan en på alle nivåer - kan
bruke folks engasjement
og kapasitet til å lære".

Første tur for B737-800
8. juli hadde B737-800 sin første testur i
fra Boeing sin flyplass i Renton, Seattle.
Pilotene rapporterte at flyet oppfgrte seg
eksemplarisk. Typegodkjennelsen er ventet klar i februar neste år I god tid før
første levering til Hapag Loyds i mars.

Antall reisende øker
StØrst trafikkvekst i juni måned hadde
Haugesund, KarmØy med 18%, fulgt av
Kirkenes med 16% og Bardufoss og
Lakselv med begge 12%. Størst nedgang
hadde Svalbard med minus 19% og Røros
med minus 12%. I antall flybevegelser
økte Gardermoen mest med 18,4% med
Kjevik som nummer to med en vekst på
14,2%.
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I dag er det stort sett bare wide-body fly
som har automatisk brannvarsling med
muligheter for å for å fyre av brannslukkingsflasker i sine lasterom. Etter
Valujet-ulykken, hvor årsaken til ulykken
var brann i lasterommet, har amerikanske
flyselskaper bestemt seg for å montere inn
varsling og slukkingsannlegg på alle sine
«narrow body» fly. Det forventes også at
FAA i nær fremtid vil komme med et
pålegg (AD-note) om at slike anlegg skal
monteres. Bare i USA dreier dette seg om
3.700 fly. Man regner med at installasjonen på alle amerikanskregistrerte fly vil
være gjennomført i løpet av en fireårsperiode.

British Airways beholder eget
vedlikehold

Total aniaii passasjerer for rute- og charter

..

Brannslukkere og brannvarslere
i lasterommene pa mindre
p~~~a~jerfly

:

,

Tidspunktet er ikke riktig for å selge ut vår
vedlikeholdsavdeling nå, fastslår styret i
British Airways. Vi trenger egne ressurser
til egne fly for tiden. En ny evaluering vil
bli gjort etter år 2000.
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Hard landing for BA 747-400
2 personer ble skadet etter en hard landing
med en B747-400 fra British Airways
nylig. Hardt skadet må teknikeren som
releaset flyet for videre flight også ha vært.
Etter landing i London ble det oppdaget at
flyet hadde fått flere strukturelle skader.
Reparasjon av flyet er anslått til ca. 14
millioner NOK. Når vi først er inne på
British Airways tar vi med at en B737 fra
selskapet måtte lande på to hjul i
Manchester, etter at venstre hovedunderstell ikke ville la seg felle ut. Ingen
passasjerer ble skadet, men flyet regnes
som totalhavarert.

MD95 tar form
Arbeidet med å klargjøre MD95 går sin
gang, på tross av at Boeing nå har tatt over
kontrollen. Første tur med typen er
planlagt til annet kvartal neste år.
Ordreboken er skrinn for denne typen.
Valujet bestilte 50 fly og var elaunch
customer» for dette prosjektet. Etter
ulykken Everglades har Valujet ikke
kommet til seg selv igjen, og greier neppe
å stå ved sin bestilling på 50 fly.
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ARBEIDE PÅ GARDERMOEN??
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Vi hjelper deg med k j ~ p
av bolig på Romerike,

NOR
eie~dom

samt salg av din nåvaerende bolig - uansett
hvor på Østlandet du bor i dag.
Telefon: 63 97 20 70
Telefaks: 63 97 31 95
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Good m a i n t e n a n c e is n o t j u s t a m a t t e r of professional competence. I t also involves pride.
A p e r s o n w h o l o v e s h i s w o r k t a k e s r e s p o n s i b i l i t y . A t B r a a t h e n s S.A.F.E.'s

Technical

D i v i s i o n we h a v e s k i l l e d professionals w h o t a k e t h e i r j o b s seriously. T h e i r t h o u g h t f u l n e s s
finds expression i n t h e p r e c i s i o n a n d thoroughness of o u r m a r n t e n a n c e of Boeing 7 3 7 s

-

w h e t h e r i t i s A, B, C a n d D c h e c k s o r a n o v e r h a u l o f t h e e n g i n e s , c o m p o n e n t s a n d
equipment.
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