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FLY TT.. . 
+ hvis du IKKE vil bruke tid og penger på TOGET 
+ hvis du IKKE liker å sitte 2-3 timer i BIL eller BUSS hver dag 

+ til et sted hvor du kan sykle til flyplassen når vzret  tillater det 

+ til Romerike mens boligprisene ennå ligger godt under Oslo-nivå 

+ til en hyggelig småby som Jessheim 

+ til et sted hvor barnehager, skoler, idrettsanlegg, butikker og offentlig service er i gangavstand 

+ inn i en moderne, romslig terrasseleilighet med stor, solrik, vestvendt terrasse 

+ allerede i høst - det er noen få leiligheter igjen i l. byggetrinn 

+ til våren i 1999 når neste byggetrinn blir innflyttingsklart 

Et nytt prosjekt fra 

BACKE 
BOLIG Als 

J FLERE GODE GRUNNER 
til å flytte til MANESJEN 

får du ved henvendelse til: 

NOR Eiendom v/ Maria Eriksen, 

Hegdehaugsvn. 34, Oslo, 

tlf 22 31 88 58 
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I Formannen har ordet 

I En fallskjerm til lederen? I 
Burde ikke jeg ha en fallskjerm på om lag l 2  millioner? 
En avtale med EJFO om at når jeg ble så udugelig at en ikke vil ha meg 
lenger, skulle NFO betale ut 12 millioner til meg. 
For meg vil jo det bare føles som en naturlig og riktig ting. Tenk bare på 
det mediapresset jeg kan føle i visse situasjoner Eller for en belastning det 
kan være for familien ? Eller det ansvaret jeg har ? 
Det vil jo bety lite samfunnsøkonomisk om noen millioner kom inn på min 
konto. 
Jeg har allerede vurdert å flytte ut av landet for å slippe å betale skatt. 
Er ikke fremmed for denne tanken som føles så riktig. 
At noen i misunnelsen ikke vil like det, er noe jeg kan leve godt med. 
At noen kan Anne dette at en leder så glatt tar dette som en selvfølge, er 
kanskje en spire til noe jeg burde tenke over. 
Er jeg en god leder når jeg føler dette så riktig, så naturlig ? 
Jeg har jo et ganske avgjørende ord i mange situasjoner som betyr penger 
og velstand for medlemmene. 
Uten å dvele for mye med l 7  mai, kan en si at Eidsvoilsmennene satte en 
stopper for adel i Norge, men vi er jo litt på vei inn i det nå igjen. 
Så da så. 
Båt er og noe jeg gjerne skulle ha. 
ikke sånn liten sjark akkurat, men sånn de andre har. 
Jeg har et problem med å se hvorfor denne gest fra foreningen ikke skulle 
gjelde meg. 
Jeg innrømmer det er en viss fare med dette da. 
Det vanlige medlem kunne jo komme inn på den tanken at han eller hun 
også ville ta del i dette. 
Alle skjønner at det ikke går. Vitsen ble jo borte da. Prisene ville stige, 
Renten på huslånet ville gå opp osv 
Den vanlige må jo ta  til fornuften ! 

I Særlig fordi det er mange av dem. 

I I skrivende stund er vi midt i tariffoppgjøret. 
Derfor tankene. 

formann O I Roif Dybwad 
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LEDEREN 

D en 1 juni trer de nye reglene i JAR65 
og JAR147 i kraft. Dvs. vi får en tre 

års implementeringstid. Fra 1 juni har vi 
felles europeiske regler som regulerer 
flytekniske sertifikater (JAR66) og fly- 
tekniske skoler (JAR147). Vi kan like 
godt venne oss til det med en gang. Dette 
blir kjøreregler for oss i all overskuelig 
fremtid. De vil erstatte de norske 
BSL'ene. De som ikke har forstått hvorfor 
vi har engasjert oss så sterkt i dette 
arbeidet og brukt medlemmenes penger på 
denne prosessen, vil snart oppdage hvor- 
for. Riktignok fikk vi ikke gjennomslag 
for alle våre synspunkter. Ikke er vi 
fornøyd med reglene slik de ble, men de 
ville ha vært mye verre hvis vi ikke hadde 
engasjert oss. I Norsk Flytekniker Orga- 
nisasjon er vi av den oppfattning at 
reglene i JAR66 ikke er gode, men til å 
leve med. Gjennom vår internasjonale 
organisasjon Aircraft Engineers Inter- 
national (AEI), har vi plass i det fora som 
utarbeider de nye tekniske JAR'ene. JAA 
Maintenance Committee og JAA Main- 
tenance Board. AEI sin representant i 
JAAIJMC-JMB går av med pensjon i år 
Mye tyder på at vi må få valgt inn en ny. 
Det må være Norsk Flytekniker Organi- 
sasjon sitt mål å få denne representanten. 

I USA har man nå levd med fri konkur- 
ranse i luftfarten i 20 år. Erfaringene er 

ikke udelt positive. Prisene har ikke gått 
ned som forventet. På trafikksvake ruter 
har prisene steget langt over kostnads- 
veksten. Enkelte svake ruter har falt helt 
bort. Northwest har feks. 85% av trafikken 
tillfra Minneapolis. Continental har 79% i 
Houston. Delta har har 80% i Atlanta og 
United 79% i Denver Nå varsler myndig- 
hetene i USA tiltak mot de store etablerte 
flyselskapene. Politikerne ønsker å gå 
tilbake og regulere deler av amerikansk 
luftfart. Myndigheten er ikke udelt 
begeistret over planlagte allianser mellom 
de store som f.eks North West og 
Continental, American Airlines og US-Air 
eller United og Delta. USAs "big six" blir 
til enda bigger "three" Big three har hele 
82% av alle flyreisende i USA. Med 
unntak av South West Airlines, er det få 
nye selskaper som har klart og etablere 
seg etter dereguleringe i USA. De store 
har slukt eller presset de små ut av 
markedet. Man dumper prisene til kon- 
kurrenten går konkurs eller gir opp. Det er 
ikke noen grunn til å tro at det vil gå 
annerledes i Skandinavia. 

Mangelen på flyteknikere er for tiden stor. 
På Solakonferansen nylig uttrykte spesielt 
de mindre flyselskapene at de var rammet 
av dette. De hadde de siste årene hatt en 
avgang På piloter og flyteknikere på 30% 
i året. Det begynner å bli så prekært at 

flyene blir stående grunnet mangel på 
kvalifisert arbeidskraft. Selv de store 
flyselskapene føler dette nå på kroppen. 
Det leies inn dyr utelandsk arbeidskraft og 
overtidsforbruket viser en sterk vekst. I 
SAS har man sogar registrert en stor 
avgang av flymekanikere tilbake til Luft- 
forsvaret. Flere har sluttet og blitt ansatt 
sivilt hos LFK på Kjeller Luftforsvaret er 
i dag konkurransedyktig på lønn. Flere 
gikk sogar opp i lønn ved å begynne i 
Forsvaret. Mens man tidligere måtte ha 15 
års ansiennitet for å bli supervicorl 
seniormekaniker i SAS, blir man det nå 
etter tre år. Erfaring og kompetansenivået 
er redusert. Utviklingen er kritisk. 

Innleie av utenlandske flymekanikere har 
nå pågått i mange år. Flyselskapene argu- 
mentere med at de leier inn for å ta 
toppene i produksjonen. De siste årene har 
med andre ord vært en stor lang topp. 
Problemet er bare at prognosene viser at 
toppene ventes å øke i årene fremover. Det 
går en grense for hvor lenge jeg finner 
meg i å måtte jobbe side om side med 
innleide flymekanikere som koster be- 
driften tre ganger så mye i timen, som det 
jeg får I tillegg må jeg kvitterere og stå 
ansvarlig for deres arbeid. Det skal nok bli 
noen spennende lokale lønnsforhandlinger 
i flyselskapene i tiden fremover. Folk er 
slitne, folk slutter, folk er lei og folk føler 
seg underpriset. 

Til slutt: INFO-redaktøren har meldt seg 
inn i Fornebuaksjonen for bevaring av en 
miljøflyplass på Fornebu. I mine øyne er 
det korttenkt, og sløsing av ressurser, å 
grave opp en flyplass. Dette strider imot 
sunn fornuft. Behold i alle fall en liten del 
av stripa - så småfly og andre fly med lavt 
støyvolum kan fly herfra. Skal man bygge 
IT-senter og eldreboliger, så er det ikke 
noe krav at disse skal bygges på en 
flystripe. River vi opp flyplassen nå, vil 
historien vise at vi gjorde en generaltabbe. 
Men ikke jobber jeg i Luftfartsverket, og 
ikke er jeg politiker, og forresten tror jeg 
heller ikke at Elvis lever. 

red. 
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S å var det dags for Solakonferansen 
igjen. Den 12. i rekken. 4.-6. mai ble 

konferansen avholdt på Sola Quality 
Hotel. Solakonferansen har utviklet seg til 
å bli den ledende i sitt slag i Skandinavia. 
142 deltagere var påmeldt til årets konfe- 
ranse. Temaene i år var kanskje ikke av de 
mest interessante for oss som konsentrerer 
oss om det tekniske, men allikevel vel 
verdt å få med seg. Dessuten var det mye 
interessant å plukke opp i pausene og i 
baren om kvelden. Det vil gå for langt å 
beskrive alt som ble berørt på konfe- 
ransen. Jeg har tatt for meg det jeg mener 
er viktigst for oss. For spesielt interesserte 
finnes et utdrag av alle foredragen på NFO 
kontoret. 

Det sosiale er godt tatt vare på under 
konferansen. Som alltid startet man opp 
konferansen med en utflukt. Etter en 20 
minutters båttur fra Stavanger gikk vi i 
land på Norges eneste palmeøy. Her hadde 
ekteparet Siri og Olav Bryn bygget opp et 
imponerende hageanlegg som de kalte 
Flo og Fjære. Pga. Golfstrømmen og det 
milde klimaet greide enkelte palmesorter 
å overvintre. Også en rekke sjeldne 
blomsterarter greide seg på Øya. Det var et 
imponernde anlegg man hadde fått til her 

ute i havgapet. Middagen var en Flor og 
Fjære-meny med diverse sjøretter. Stedet 
kan på det varmeste anbefales, og er 
absolutt verdt et besøk. 

Det er innstiftet en egen pris, Sola 
konferansens hederspris. Denne deles ut 
til en person som gjennom sin innsats har 
bidratt til å høyne flysikkerheten. Den 
deles ikke ut hvert år og prisen henger 
hØyt. I år hadde man funnet en verdig 
kandidat i Mr. Charles Huettner, Director 
of Aviation Safety Reasearch , NASA. 
Huettner var nylig blitt utnevnt til leder 
for NASA-FAA sitt aviation safety pro- 
gram til 500 millioner US$. Målsettingen 
var å redusere accident rate i USA med 
80% innen 10 år. Et ambisiøst mål. 

Konferansen ble offisielt åpnet av ord- 
føreren i Sola Kommune, Eli Hellestø. 
Samferdselsministeren skulle ha vært 
tilstede og holdt innledningsforedraget, 
men pga. forhandlinger om revidert nasjo- 
nalbudsjett måtte han dessverre melde 
avbud. I stedet kom hans politiske råd- 
giver Tore Killingland. Han holdt et 
innlegg om rammevilkår og utfordringer 
for luftfarten. Han kom inn på Grønn 
Skattekommisjon's forslag til miljø- 

Mr. Clzarles Huettner, Director of Aviation Safety-Researclz, NASA, mottar Sola-konferansens 
hederspris. 

avgifter. Der i blant planene om en ny 
CO2-avgift. 
Tore Killingland kunne opplyse om at 
hvis en slik avgift blir innført, ville man 
samtidig redusere seteavgiften. Dermed 
ville luftfartens totale avgiftsbelastning 
forbli konstant. 

Tema: 
Avgiftspolitikk og luftfart 
En representant fra Mærsk Air orienterte 
litt om de avgiftsproblemene man strir 
med i Danmark. Her hadde politikerne 
nylig innført en passasjerskatt på kr 75,- 
Dette utgjør mellom 10 og 20% av billett- 
prisene i Danmark, hvor jo strekningene er 
korte. Det er en trend i Europa at poli- 
tikere ser muligheter til å fylle opp stats- 
kassen ved å pålegge flyselskapene å 
betale avgifter som ikke relaterer seg til 
driften. Dvs. rene fiskalavgifter basert på 
synsing. Når så flyselskapene kommer 
med konsekvensanalyser og grundig 
dokumentasjon til politikerne, blir man 
mØtt med: "We have made up our mind. 
Don't confuse us with facts". 

Jan Mannenid, NHOiFL og SAS, holdt 
som alltid et meget godt innlegg. Temaet 
var: "Melkekuer og unfair konkurranse - 
Hvem betaler?'Mannerud tok for seg en 
rundtur Oslo-Stavanger-Oslo. For denne 
turen med en B737 eller MD80 betaler 
flyselskapene kr 41.750,- i avgifter til 
Staten. På en Jackpot-billett på denne 
strekningen utgjorde avgifter til staten 
43% av billettprisen. På en Jackpot 
barnebillett utgjorde avgiftene hele 76%. 
På SAS' Pleasure barnebilett tapte SAS kr 
3 1 ,- pr. solgte billett. Luftfarten i Norge er 
idag selvfinansiert. Det vil si at avgiften 
flyselskapene betaler dekker opp for 
statens kostnader. Det man ikke kan 
akseptere er avgifter oppå dette, som kun 
er tiltenkt å fylle opp i staskassen og som 
ikke har noe med kostnadsbildet i 
luftfarten å gjøre i det hele tatt. I 1997 
betalte Braathens SAFE og SAS 481 
millioner i fiskale avgifter til staten. Det 
ble også gjort klart at seteavgiften strider 
imot Chicago-konvensjonen som Norge 
har forpliktet seg til å fØlge. Her står det: 
"No fees, dues or charges shall be 
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Jan Mannerud, FWSAS. 

imposed by any contracting State in 
respect solely of righ of transit or entry 
into or exit from its territory of any 
aircraft of contracting State or persons or 
property thereon". Samferdselsministerens 
personlige rådgiver vred seg i stolen og 
likte seg tydeligvis dårlig. 

NASA-FAA safety program 
Neste mann ut var Charles Huettner. 
Leder for FAA-NASA'S safety program. 
Han orienterte om det arbeidet som 
nettopp var kommet i gang i USA, som 
tok sikte på å redusere antall flyulykker i 
USA med 80% innen 10 år. Programmet 
han ledet hadde tre områder de skulle 
konsentrere seg om. Det var Global Civil 
Aviation, Access to Space og Revo- 
lutionary Technology Leaps. Huettner 
konsentrerte seg om området Global Civil 
Aviation. Hvis man ikke greier å redusere 
antall flyulykker, ville man med den 
forventede veksten i flytrafikken i år 2010 
havarere en jumbojet hver uke. Dette kan 
ikke flyindustrien leve med. Dette vil 
skremme folk fra å bruke fly som 
transportmiddel. Som et ledd i å nå mål- 
settingen om en 80 % reduksjon i antall 
flyulykker hadde NASA startet opp med et 
program de kalte ASIST (Aviation Invest- 
ment Strategy Team). Huettner hadde flere 
satsningsområder, deriblant. 1) Human 
factor, 2) Ny teknoligisk utvikling og 
3) Rekruttering til luftfarten. Når det 

gjaldt Human Factor var Huettner opptatt 
av at alle deler av luftfarten ble omfattet 
av dette. Så langt var det stort sett bare 
piloter som hadde fått slik opplæring. Han 
nevnte spesielt flyteknisk personell som 
en gruppe hvor luftfarten absolutt hadde 
mye å hente innen Human Factor og 
flysikkerhet. Av nye teknologiske ny- 
vinninger ble tredimensjonale Terreng- 
GPS monitorer nevnt. Kalt Synthetic 
Vision. 

Her kunne man nøyaktig se terrenget 
foran seg tredimensjonalt på en egen 
dataskjerm, styrt av en database og en 
GPS. Med et slikt hjelpemiddel ville man i 
stor grad kunne unngå de havariene vi har 
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kommunen, også der du kan se Mjøsa. 
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i dag med Controlled Flight Into Terrain 
(CFIT). I tillegg ble det nevnt nye og 
bedre slukkemidler for cargo compart- 
ments, samt krav til dette også på mindre 
passasjerfly. Tilslutt nevnte Huettner vik- 
tigheten av å gi General Aviation og 
almenflygingen gode levevilkår, da det har 
vist seg at luftfarten i stadig større grad 
rekrutterer sitt personell herfra, ettersom 
aktivitetene i de fleste lands luftforsvar er 
blitt bygget ned etter at den kalde krigen 
tok slutt. 

Safety Challenge #l 
Number of accidents will significantly increase 

if accident rate does not decline 

å ta 9 passasjerer 
sivilt og 12 mili- 
tært. Det cruiser 
dobbelt så fort som 
dagens helikoptere. 
Det kunne fly høyt 
og passere over sky- 
er etc. I cruise tiltes 
motorene fremover 
og all motorkraft 
brukes til fremdrift. 
All oppdriften sto 
helikopterets carbon- 
vinger for Så langt 
har man 70 be- 
stillinger inne på 

denne typen. Sertifiseringen ventes ferdig i 
år 2000. Flere norske aktører var interessert 
i typen, men de hadde helst sett en større 
versjon med plass til 25-30 passasjerer. Så 
langt har man ikke sterke nok motorere 
som er brukbare til disse dimensjonene, 
men det kommer nok. 

50 

Millions of 
departures 40 

per year 35 

Hull loss 30 

Har vi råd til å eie og drive 
46 lufthavner i Norge? 
I dag har vi 55 lufthavner i Norge, hvorav 
46 eies og drives av Luftfartsverket. Har 
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vi råd til dette? Spørsmålet ble reist på 
konferansen. I dag er det bare Fornebu, 
Sola, Flesland og Værnes som går med 
overskudd. Bodø og Kjevik bærer seg. De 
resterende går med underskudd. Det ligger 
en klar politisk styring bak når det gjelder 
opprettholdelsen av lufthavner og flyruter 
i Norge. Problemet er at de bevilgende 
myndigheter ikke følger opp med be- 
vilgninger i forhold til behovet. Dette må 
prioriteres sterkt, og det reisende publi- 
kum må ofte leve med utilfredsstillende 
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for å investere i de resterende lufthavnene 
her i landet også. 

Er sikkerheten rundt 
helikoptervirksomheten i 
Nordsjøen god nok? 
Det var mye fokusering på sikkerheten 
ved helikoptertransporten i Nordsjøen ved 
konferansen i år Det er 10 ganger far- 
ligere å fly helikopter i Norge enn vanlig 
rutefly. Norsk Flygerforbund gikk sterkt ut 
imot de nye reglene rundt fuel-reserver, 
hvor man ikke lenger hadde med fuel nok 
til å returnere hvis værmessige for-hold 
skulle gjøre dette nødvendig. At store 
deler av Nordsjøen ikke hadde radar- 
dekning ble også sterkt kritisert. Dette er 
rett og slett for dårlig. Ellers kunne Sæte- 
rbakke i Luftfartsverket opplyse om at alle 
helikopterulykkene i Nordsjøen helt til- 
bake til 1972 skyldes tekniske feil, med 
muligens et unntak. Statoil alene betaler 
40 millioner i årlige avgifter til Luftfarts- 
verket og ønsket en styrking av kontroll- 
instansen, spesielt innenfor teknisk sektor 
Dette ba også Otto Lagarhus om. En sterk 
og effektiv kontrollinstans må opprettes. 
Det fungerer ikke bra nok i dag. - 

Krav til kompetanse i et 
internasjonalt marked 
Dag to åpnet med fokusering på kom- 
petanse og kompetansekrav innen luftfart. 
Svein Helgesen fra Kirke-, utdannings og 
forskningsdepartementet holdt et lengre 
innlegg om hva man burde gjøre. Konklu- 
sjonen var at utdannelse og kompetanse er 
viktig med mennesket i sentrum. Kjell 
Grue fra NHO orienterte om Buer- 
utvalgets innstilling til ny etterutdannelses- 

løs-ninger over lengre 
perioder. Det er ikke . a*, 
avsatt nok midler i 
Norsk Luftfartsplan til 
å kunne dekke be- 
hovet for utbedrelser. 

Boeing 609, med tiltrotor. Han regnet med er de største utgiftene 
at denne typen var å se i Nordsjøen om tre med Gardermoen loset 

e 

år. Bell Boeing 609 kunne ta 2,5 tonn i havn, og det burde 
nyttelast. Helikopterflyet var godkjent for åpne seg muligheter L 

Ron Reber, Bel1 Boeing 604 prosjektleder. Så langt er det bare 
avsatt midler til fer- 

Bel1 Boeing 609 - Tiltrotor digstillelse av de nye 
Ron Reber, prosjektleder ved Civil Tilt- teminalbyggene i 
rotor Business Development, Bell Heli- Tromsø og på Evenes. 
copter. viste et meget bra slideshow og På lengre sikt ser det 
informerte rundt utviklingen av Bell derimot lysere ut. Da .- - 



om at de tappes for erfarne flygere og 
flyteknikere i stort monn. Gjennomtrekken 
innenfor disse personellkategoriene hadde 
de siste årene ligget på mellom 30 og 50% 
hvert år. Også Luftforsvaret er plaget av 
personellmangel både på piloter og tek- 
nikere. Utdannelsesystemet greier ikke å 
fylle på med nok kvalifisert arbeidskraft. 

Til slutt ble det gitt en orientering om den 
største omleggingen noensinne av luft- 
rommet i Norge. Dette vil skje i forbin- 
delse med åpningen av Gardermoen. De 
fleste av airnvayene legges om og døpes 
om. Når det gjelder fremtidig flystøy her i 
landet, så er den forventet å bli redusert fra 
år 2000. Dette på tross av Økt trafikk. 
Årsaken ligger i forbud mot kapittel I1 fly 
og innforing av nyere stillegående fly. 

Diskusjonspanelet om sikkerhet og utdanning. 

reform. Grue konstaterte at etterutdan- 
nelse ikke fikk prioritet i årets tariff- 
forhandlinger. Han regnet med at dette 
kom opp igjen i minitariffen til neste år. 
Ellers dreide mye av paneldebatten seg 
om manglende tilrettelegging for flyger- 
utdannelsen i Norge. Ikke engang studie- 

Summa summamm var den 12. Sola- 
konferansen interessant og vellykket, og 

lån får man i Norge til flygenitdannelse. godt loset i land av formannen i styrings- 

For~vrig var det sterke krefter igang for å komiteen, Tor H. Strand, og hans deputy, 

legge flyger- og flygelederutdannelsen til Jan Asbjørnsen - for ikke å glemme våre 

høgskolenivå. Behovet for nye flygere i to ordstyrere, Finn Langeland (NHO) og 

Norge er estimert til 60 pr. år. Otto Lagarhus (SAS). 

De mindre flyselskapene kunne opplyse Knut Gronskar 
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ILA '98 - Berlin Airshow 

Antonov's nye AN-70 fraktjly. 

18 til 24. mai ble Intemationale 
Luftfart Ausstellung (ILA), eller 

mye lettere, Berlin Airshow, arrangert fra 
Schonefeldt flyplassen i tidligere Øst- 
Berlin. Berlin har ikke mindre enn tre 
internasjonale flyplasser i bruk, noe som 
henger igjen fra delingen av byen i 1945. 
Etter invitasjon fra Airbus Industrie, 
innfant INFO-redaktøren seg på Berlin 
Airshow 19. mai. Berlin Airshow arran- 
geres annet hvert år. Utstillingen i år er 
den desidert stplrste som har vært avholdt. 
Rekordmange utstillere fra 32 land og 
rekordmange besøkende. Det ble også 
behørig markert er det var 50 år siden 
Luftbroen til Berlin ble opprettet. Mat og 
forsyninger ble fløyet inn til byen, etter at 
russerne som en del av den kalde krigen i 
1948 blokkerte tilgangen til byen fra 
landjorda. Både DC-4 (C-54), Skymaster 
og DC-3 (C-47) Dakota var utstilt. Dette 
var arbeidshester som ble flittig brukt i 
luftbroen. 

Berlin Airshow har de siste årene vært 
brukt til å knytte flyindustrien i øst og vest 
tettere sammen. Showet annonseres som 
The East-West Gateway. Dette bar også 
utstillingen preg av. Over 30 russiske 
firmaer innen luft- og romfart var repre- 
sentert. I tillegg kom et lignende antall 
utstillere fra andre Østeuropeiske land. 
Etter mange år med planlegging ser det nå 

Berlin Branden burg 

sant alternativ når gamle Hercu- 
leser skal byttes ut og en klar 
konkurrent til Europeisk flyindu- 
stris planer om å bygge et eget fly 
(FLA) til erstatning for Hercu- 
lesen. Til tross for at prototypen 
havarerte, har Russland bestilt 300 
fly av denne typen og Ukraina 200. 

Et tysk-russisk-tysk samarbeid til- 
bød oppgradering av MIG29. 
Vestlig teknologi i russiskbygde 
jagerfly. Prototypen sto utstilt, og - -  - - - - 

det var ikke noe hemmelighets- , 
kremmen omkring det utstyret 

og motorer virkelig kan bli et interessant som inngikk i modifikasjonen. Her var det 
alternativ for vestlige flyselskaper. Først markedskreftene som rådet. 
og fremst pga. prisen. Hvis reklamen 
holder hva den lover, skulle det ikke være Lufthansa var selvfølgelig godt repre- 
store forskjellen på en TU-204 med Rolls sentert. De hadde en splitter ny B747-400 
Royce motorer og en B-757. Prisen var stående på statisk hele uken. Dagen etter 
derimot nærmest halvparten for TU-204. at undertegnede var der skulle man fly inn 

en A340 malt i STAR ALLIANCE's 
For første gang i vesten viste Antonov farger. LH hadde 300 ansatte som bare 
frem sitt nye AN-70 fraktfly. Flyet var betjente informasjonsdisker. markeds- 
utstyrt med fire turbopropmotorer med føring, salg osv. osv. 
kontraroterende propeller. Cruisingspeed De hadde innredet en hel hangar med 
var 750 kmlt. 100 k d t  fortere en den nye forskjellige stands. Her kunne man få 
C-130J - Hercules 11. I tillegg kunne AN- informasjon om alt fra teknisk vedlikehold 
70 ta dobbelt så mye nyttelast. Et interes- til å prØvesitte cockpiten på en B737 11) 

kl 
ut til at russiske fly med vestlig teknologi Lufthansa var godt representert. 
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Hangar 2000 kalte man utstillingen. 
Lufthansa Technik hadde en meget bra 
utstilling og benyttet anledningen til å 
tegne mange nye kontrakter. Mest på 
deleoverhaling da kapasiteten på flyover- 
haling for tiden var sprengt. Jeg fikk 
beskjed om å komme igjen etter år 2000. 

Lufthansa Technik var godt representert 
på messen. Bla. hadde man nylig som 
første vedlikeholdsorganisasjon i verden 
gjennomført en heloverhaling på Airbus 
340. Flyet hadde akkumulert 3000 cycles 
og 22.000 flytimer. Lufthansa Technik 
hevder å være verdensledende når det 
gjelder vedlikehold på A-340. De 50 
teknikerne som hadde jobbet på flyet 
hadde fått en ekstra grundig opplæring før 
overhalingen. Alt hadde gått etter planene 
og ytterligere fem heloverhalinger av A- 
340 var planlagt i løpet av året. 

Lufthansa brukte også utstillingen til å 
fokusere på; arbeidsplasser, omverdenen 
og alliansepolitikk. De hadde også en egen 
utstilling de kalte Infodromen. Selskapet 
vil trenge mange nye medarbeidere i tiden 
fremover, og interesserte kunne melde seg 
og få nærmere informasjon om jobbmulig- 
heter Hvert nytt langdistansefly Lufthansa 
kjøper, regner man med genererer 250 nye 
arbeidsplasser. Undertegnede fikk tilbud 
om jobb på dagen. Det er tydeligvis mangel 
på flyteknikere hos Lufthansa også. 

Parallelt med utstillingen ble det arrangert 
et mangfold av konferanser og seminarer. 
Ikke minst ønsket man denne gangen å 
fokusere på vedlikehold. Under hele uken 
var det diverse work-shops og foredrag 
rundt flyvedlikehold. Her varierte temaene 
alt fra å outsorce til hvordan nyttiggjøre seg 
ny teknologi. Nye JAR'S og fremtidig opp- 
læring av flyteknikere ble også diskutert. 

Fairchild-Dornier var der med sin nye jet 
commuter maskin: Dornier 328JET. Flyet 
er bygget over lesten til dagens Dornier 
324, hvor turboproppene er byttet ut med 
jetmotorer. Flyet så meget bra ut og fløy 
også en enkel oppvisning. Dornier 328JET 
kan ta 34 passsjerer og trenger 1200 meter 
for start og landing. Man var allerede igang 
med å forberede flere forlengede utgave av 
flyet. Intensjonen er å kunne tilby flere 
varianter av størrelser helt opp til 110 seter. 

Airbus Beluga. 

Nye Hercules C 130 J. 

I - l - 
Dornier med sin nye 328 Jet. 



økonomisk tilbakegang. I stedet har Sør- 
Amerika og Latin-Amerika lagt inn rekord- 
bestillinger hos Airbus. Dette har vært et 
gjennombrudd for Airbus i denne regionen. 

Flyoppvisninger gikk i ett. Både Phantom, 
Mustang, Mirage, diverse helikoptere og 
seilfly. samt Eurofighteren fløy oppvisning 
i den tiden undertegnede var der. Euro- 
fighteren uten restriksjoner for første gang. 
Man holder også på med å modifisere 
motorene på Eurofighteren med thrust- 
vektoring; det vil si man kan vri eksos- 
strålen. På denne måten blir flyet langt 
mere manøvrerbart og man kan gjøre 
manøvre det tidligere ikke var mulig å få 
til. Dessverre var ikke Sukhoi-37 tilstede i 

Både Lufthansa og 
Crossair er interessert 
i flytypen. Dette vil 
være et godt alterna- 
tiv til Bombardiers 
Regional Jets og den 
Brasilianske Embraer 
ERJ145, som er ene- 
rådene i dette seg- 
mentet i dag. 

Airbus Industrie var godt representert. 
Både A-340 og superfrakteren Beluga sto 
på statisk utstilling. 1997 var et rekordår 
for Airbus med rekordmange nye 
bestillinger. 1998 har så langt vært enda 
bedre. Dette på tross av kansellerte bestil- 
linger fra operatører i Østen som strir med 

C-54 Skymaster som gjorde en stor innsats under luftbroen til Berlin i 1948. år. Jeg blir aldri lei av å se hva dette flyet 
kan gjøre i luften. Det har det første ope- 
rative thmst vektoring systemet så langt. 

Dessverre blir en dag alt for lite til å få med 
seg alt. Spesielt når det tar en time med 
buss til og fra utstillingen. At flyet fra 
København til Berlin var overbooket og 
jeg måtte stå over en flight gjorde ikke 
saken bedre. Dermed rakk jeg heller ikke 
pressekonferansen til Airbus. Summa sum- 
marum har Berlin Airshow innarbeidet seg 
som et av de tre store flyshowene. Vi har 
Le Bourget, Farnborough og Berlin 
Airshow. At Farnborough, som i alle år har 
arrangert sitt show i september, nå plan- 
legger å flytte det til samme periode som 
Berlin Airshow, ble ikke godt mottatt i 
Berlin. Heller ikke hos utstillerne. Det er 
nemlig plass til alle tre. 

Knut Grønskar A+ 



AEI - hvem er det? 
I nternasjonal virksomhet, AEI, JAR. 

Hva er egentlig dette? Hvordan startet 
det ? Er dette noe vi trenger ? Hvem er det 
som driver med hva? osv. Dette er spørs- 
mål som stilles med jevne mellomrom, og 
spesielt etter hvert som nye medlemmer 
tilføres NFO. Historisk sett er ikke AEI en 
spesiell gammel organisasjon. NFO fyller 
60 år i år, men AEI er rene ungdommen 
med sine 26 år. Det hele startet vel 
egentlig da en gruppe "lisensierte" fly- 
mekanikere fra det Britiske Samveldet så 
seg lei på at de ikke fikk den støtte de 
forventet fra en stor internasjonal trans- 
portarbeiderorganisasjon. De besluttet da 
å danne sin egen internasjonale organis- 
asjon som skulle ivareta deres interesser; 
Aircraft Engineers International. 

Dette skjedde i samarbeid med tilsvarende 
organisasjoner i Australia og India. De 
første par årene levde de et relativt 
anonymt liv, med informasjon nærmest fra 
munn til munn, og det var også slik det 
skjedde at vi kom inn i bildet. NFO's 
mann (den gangen het vi AFF - 

Autoriserte Flymekanikeres Forening ) i 
Warszawa kom i kontakt med en kollega 
fra The Association of Licensed Aircraft 
Engineers (ALAE) fra London. Dette 
resulterte i at to styremedlemmer fra AFF 
ble invitert over til London for å overvære 
et av deres styremøter i begynnelsen av 
Mai 1976. Det viste seg da at den engelske 
organisasjonen med ca. 1200 medlemmer 
kjempet med mer eller mindre de samme 
problemene som fantes her hjemme på 
berget, blant annet en del ting rundt 
Maintenance Release. NFO ble også 
invitert til å delta i AEI, hvilket også ble 
resultatet etter dette møtet. 

Jeg vil gjerne få sitere hva vår daværende 
formann kunne fortelle da han kom hjem. 
Sitat: "Møtet i London kan oppfattes som 
NFO's første kontakt med "uteverdenen" 
på offisielt plan, og vi tror at det kan 
utvikles til å bli meget nyttig for alle 
parter. Den australske ALAE, står sentralt 
og sterkt og deres erfaringer kan danne 
modell for NFO's bestrebelser på og 
oppnå anerkjennelse og respekt på alle 

AEI Board Meeting i Hooftdorp. Fra venstre: Kasserer R. Leadbetter, 
JAA JMC delegat E. Amadiatis, President A. Georgiades og Secretaiy Europe Torstein Vikeren. 

hold. Nevnes bør også at vår svenske 
"broderorganisasjon" SFF som også var 
med på møtet fant det riktig å melde seg 
inn i AEI. Det internasjonale samarbeidet 
blir derved kraftig styrket. Det er for 
tidelig å @Øre seg opp noen mening om 
hvilken virkning dette vil få på lengre sikt, 
men det er ganske interessante aspekter 
som åpner seg. Avslutningsvis vil jeg 
uttrykke ønske om at denne siden av 
NFO's virksomhet vil bidra til økt 
trygghet av våre arbeidsplasser verden 
over" Sitat slutt. 

Når jeg sitter og leser gamle referater og 
notater fra 1977 og 1978 virker det av og 
til som om verden har stått stille. Det 
snakkes om utvidelse av tidsintervaller og 
nedgradering av Maintenance Release, 
Pilot Check, Bruk av ufaglært arbeid- 
kraft, osv. Har tiden virkelig stått bom 
stille? Nei, jeg tror ikke det, tvert om. Det 
viser heller at ved fornuftig argumentasjon 
og bruk av vår internasjonale organisa- 
sjon, har flyindustrien og de forskjellige 
lands luftfartsverk innsett at de ikke bare 
kan forandre lover og maintenance syste- 
mer over natten uten å involvere de 
daglige brukerne. 

Dette vises best ved å se på de resultatene 
AEI har oppnådd ved sitt sterkt engasjerte 
arbeid innen JMCIJMB (Joint Aviation 
Authority Maintenance Committeeh3oard). 
Det er her alle grunnleggende bestem- 
melser for de europeiske luftfartsmyndig- 
heter blir lagt. Dette er vel snart "common 
knowledge" for alle flyteknikere etter 
hvert, men det kan vel muligens ikke 
stresses sterkt nok: JAR bestemmelsene er 
din og min hverdag. De har lagt malen for 
selskapenes vedlikeholdsprogram, perso- 
nellkategorier, våre flytekniske sertifikater, 
vår utdannelse osv Og en ting er helt klart: 
UTEN NFO's og AEI's UTRETTELIGE 
ARBEID MED DISSE SAKENE, VILLE 
NOK RESULTATENE BLITT HELT 
ANNERLEDES OG ADSKILLIG DÅR- 
LIGERE ENN DE ER I DAG. 

Verden har nok forandret seg, og det har 
også AEI. Fra å være en liten organisasjon 
med tre medlemsland og ca et par tusen 
medlemmer i 1972, representerer vi i dag 
35 flyteknikerorganisasjoner i 27 land som 
teller ca. 20.000 medlemmer. Og nye 
organisasjoner står nærmest "i kø" for å 
melde seg inn. AEI er også blitt adskillig 
mer strømlinjeformet og effektiv i løpet av 
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T h e  A n a t o m y  o f  F l i g h t  

The 
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Stilling i AEI i de siste par årene, og nyter stor respekt for Hvem er hvem i AEI? 
sine meninger rundt om i verden. 

Men AEI hviler ikke på sine lauvbær. Nye 
store oppgaver er på gang, spesielt innen 
Human Factors, som etter min personlige 
mening bØr få tilfØyelsen Human Errors. 
Videre går AEI sterkt imot bruken av 
ufaglært arbeidskraft til flytekniske arbeids- 
oppgaver som nå sØkes brukt innenfor JAR 
systemet. Dette er helt uakseptabelt for AEI 
og deres medlemsorganisasjoner, og sees 
på som en stor fare for flysikkerheten. 
Dette er også gitt klar beskjed om til 
samtlige medlemslands samferdselsministre 
og til EEC Transport Comrnission. 

I Som en liten kuriositet kan nevnes at i 

1 Storbritannia i 1976, da de hadde problemer 
! med hvilke personellkategorier som kunne 

gi maintenance release, ble det delt ut 
flygeblad til passasjerene hvor de påpekte 
problemene, og som sluttet med; We Wel- 
come Change - but NOT at the Expence of 
Air Safety! Resultatet ble den gang at det NFO sentralt og sist, men ikke minst, lysninger eller andre spørsmål vedrØrende 
ble lovfestet i England at fly over 3600 kg gjennom vår internasjonale paraply- AEI, kontakt meg gjerne på telefonlfax 
kun skulle sjekkes og releases av offentlige organisasjon: Aircraft Engineers Inter- 55 1237 16 eller E-mail: tvikore@online.no 
autoriserte flyteknikere. Men den gang som national. 
i dag, det må argumenteres og kjempes på Torstein Vikgren 
alle fronter, via NFO's lokalavdelinger, Dersom det er Ønske om ytterligere opp- AEI Secretary Europe '+?+ 

ROMERIKES NYE BOLIGPERLE 
Vi har lagt ut for salg 75 eneboligtomter (800-1300 m2) i Lauvåslia i Maura, 
Nannestad kommune. Priser fra kr. 260.000,-. Tomtene er byggeklare. 

Kort vei til Gardermoen. Nxr skoler, barnehager og forretninger. 
Solrik beliggenhet med skog og lysløyper i umiddelbar nxrhet. Praktfull utsikt. 

Veianvisning: K j ~ r  til Maura i Nannestad, ta av til Holkebyveien og kjør 
ca. 500 m, der tomtene ligger på høyre side av veien. 

Visning etter avtale. 

SALG VED: 

Eiendom 
Advokat Biørn CarZherg 
Trondheimsveien 7 2 ,  2040 K l ~ f t a  
Tlf: 63 98 02 30 Fax: 63 98 13 70 
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JAA = spør oss om hjelp 
En av ideene som Aircraft Engineers 
International (AEI) fikk gjennomslag for 
hos Joint Aviation Authorities (JAA), var 
at JAA skulle opprette en sentral Data 
Bank med spørsmål til bruk for alle 
National Aviation Authosities (NAA's), 
(JAA's tilsluttede nasjonale luftfarts- 
verker) ved eksaminering av fremtidige 
JAR 66 Aircraft Maintenance Licence 
(AML) kandidater. 

AEI er nå blitt spurt av JAA om de kan 
bidra med å skaffe basic eksamens- 
spørsmål. 

jeg også er medlem i NFO's Tekniske Adresse: 
Utvalg (TU) har vi diskutert dette der, og P. Doyer 
jeg vil bmke NFO for å gjøre det samme i Hottavikhagen 40 
Norge. 4046 HAFRSFJORD 

Alle medlemmer, spesielt de som er Fax: 51 65 94 95 
involvert i opplæring av fremtidige fly- 
teknikere, eller har en del spørsmål E-mail: pieter.doyer@rl.telia.no 
"liggende i skuffen", oppfordrer jeg her- 
ved til å ta kontakt med meg i første Jeg håper det er noen autosiserte blant 
omgang. Inntil videre er fremgangsmåten dere som Ønsker å gjøre en innsats for de 
ikke klarlagt, men så snart jeg vet hvordan fremtidige autosiseste flyteknikerne som 
vi skal gjøre dette, vil jeg kontakte de av skal betale våre pensjoner. 
dere som ønsker å hjelpe til med dette. 

Som AEI's Teknisk Komites formann har Dere kan ta kontakt med meg på følgende Pieter Doyer 
jeg sendt denne forespørselen videre til steder: NFO TU medlem og AEI's Teknisk 
alle tilsluttede organisasjoner i AEI. Siden Komites formann 

Flymekanikerlinjen ved Sogn 
videregående skole i Oslo 
legges ned etter 36 års drift 
Fra sommeren 1998 er det stopp for 
flymekanikerutdanning ved Sogn videre- 
gående skole i Oslo. Avdelingen som 
holder til i en hangar i Bobla-området på 
Fornebu blir lagt ned. Alle lærerne til- 
knyttet Flymekanikerlinjen blir over- 
tallige. Tilbudet skal fra høsten '98 bygges 
opp ved Skedsmo videregående skole i 
Akershus. 

Det har vært mye diskusjon om 
plasseringen. Bransjen, ved opplærings- 
rådet og Flyselskapenes Landsforening, 
ønsker en skoleenhet nært tilknyttet 
Gardermoen. Det er reist forslag om å 
fortsette i hangaren på Fornebu til noe 
nytt og permanent blir bygget opp på eller 
ved Gardermoen (f.eks. Nannestad). Vi 

(lærerne på Fornebu) har støttet dette, men 
Akershus har ønsket Skedsmo, og slik har 
det blitt. 

Argumentene for Gardermoen gås på at 
skolen må ha stor og primær kontaktflate 
mot den sivile flybransjen. Tolkningen av 
JAR (Joint Aviation Requirements) -145 
og -147 er interessant i denne sammen- 
heng. Nå hevdes det riktignok at 
plasseringen på Skedsmo er midlertidig, 
men undertegnede har ikke sett dette 
bekreftet. 

sett det mulig å si opp en fast stilling i 
Oslo for å søke en oppsigelig stilling som 
lærer ved Skedsmo, og har derfor valgt å 
gå av med AFP. Det føles imidlertid 
vemodig å forlate en interessant og 
spennende lærerjobb etter 29 år, 

På vegne av alle lærerne ved fly- 
mekanikerlinjen vil jeg benytte anled- 
ningen til å sende flyselskapene en takk 
for den støtte og inspirasjon de has gitt oss 
gjennom alle disse årene. En spesiell takk 
til alle våre kontakter i SAS på Fornebu. 

Det er avertert etter lærere til flyteknisk 
ved Skedsmo videregående skole, og flere 
av lærem ved flymekanikerlinjen på Per Sætre 
Fornebu har søkt. Undertegnede has ikke Flymek. Sogn v.g. skole 



Tomteråsen I1 - et område på totalt 230 da, bygges nå ut. 58 tomter 
er lagt ut for salg. Området har en flott beliggenhet naer fri- og tur- 
områder, har egne lekeområder og kort vei til skole. 13 min. til 
Jessheim og Kløfta. 

Tomtenes størrelse er fra 900 til 1 150 m', og koster fra kr 181.000,-. 

-I/ Ring oss for mer informasjon og visninger! 
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JAR 66, hva ble resultatet? 
Vel, POST-NPA (Notice of Proposed Amendment) foreligger og JAAC (Joint 
Aviation Authority Committy) har bestemt å starte implementeringsfasen 
1. juni -98 med en overgangsordning på tre år. 

J AR 66 Certifying Staff Maintenance 

I beskriver hvordan man kvalifiserer 
personell som skal utstede CRS 

j (Cestificate of Release to Service) i en 
JAR 145 vedlikeholdsorganisasjon. Ved 1 implementeringsstart vil den gjelde for 

] flyhelikopter med maksimum startvekt 

1 ,5700 kilo som benyttes i kommersiell 
1, transport. Senere vil den utvides til også å 
1 
j gjelde for de under 5700 og komponenter. 

Muligens også for ikke kommersiell 
flyging. 

Hva så med innholdet, er vi tilfreds med 
resultatet? Med forbehold om mulige 
endringer før den blir tatt inn som 
gjeldene forskrift i BSL JAR og tolk- 
ninger vedrørende forståelse av innholdet 
er den til å leve med, men det er områder 
vi ikke er tilfreds med og som delvis faller 
utenfor JAR 66. 

Det jeg spesielt sikter til her er omfang, 
rettigheter og task relatert opplæring av 
kategori A cestifying staff, som er foreslått 
flyttet over i JAR 145. 

JAR 66 omfatter fire forskjellige kate- 
gorier, nemlig: 
Category A: Line maintenance cestifying 
mechanic. 

Category B l :  Line maintenance 
certifying technician - mechanical. 

Category B2: Line maintenance 
certifying technician - avionic. 

Category C: Base maintenance certifying 
engineer. 

Cat. A kan utføre og signere CRS for eget 
arbeidltask som han har fått opplæring og 
autorisasjon til å utføre, sjekker opp til 
A-sjekk eller tilsvarende. Omfanget av 

tasker og opplæring er ennå ikke fastlagt. 

Cat. B1 og B2 kan utføre feilsøkning, og 
signere CRS for andres og eget arbeid 
innen sitt eget respektive område. Begge 
kategorier kan utførelsignere for alle 
sjekker, såfremt det ikke har vært utføst 
arbeid utenfor ens område. 

Cat B 1 dekker området airframe, power- 
plant, samt ATA 24, men kan også bytte 
LRU's på området avionikk der det finnes 
selvtestmuligheter, eller med testutstyr 
som ikke krever vurdering av resultatet 
utover golno go. 

Cat B2 dekker også ATA 24, pluss 
avionikk. 

skolebenken for å plusse på med flere fag 
og flikke på eksisterende. Vil dette gi en 
felles standard og fleksibilitet for indu- 
strien? Vi mener at det ikke vil gjøre det. 

Det kunne skrives mange spaltemeter om 
JAR 66, men dette er bare ment som en 
grov oversikt over hovedstolpene slik vi 
ser det i dag. Vi er nødt til å infosmere 
dere mer inngående om dette senere i en 
eller annen form. 

En sak som blir interessant for oss med 
ICAO type I og I1 vil være hvorledes man 
skal konvertere disse til JAA AML 
(Aircraft Maint. Licence). Vi mener type 
I1 kan dekke både Bl+B2 og type I som 
B 1 eller B2 med begrensninger, men dette 
er noe vi må se nærmere på. 

Cat C blir den som til slutt signerer ut 
CRS for en komplett arbeidspakke i base. I alle fall sier JAR 66.1 noe om «bestefars 
I små organisasjoner er det naturlig at han rettigheter», slik at de med rettigheter i 
også innehar B l ogleller B2 autorisasjon dag også vil beholde disse i morgen. 
og er «arbeidende». Størse organisasjoner 
vil være avhengige av B 1 og B2 i Mon tro hva som skjer med bestemor. . .? 
produksjonen som har signert for arbeid 
som er utføst. Før Cat C attesterer CRS 
for at alt nødvendig underlag er lagt ut og Arild Helseth 
arbeid er utført og signert. Formann Teknisk Utvalg 

21 år er minimumsalder for personell med 
CRS rettigheter. 

JAR 66 Appendix 1 inneholder kravene til 
fag og innlæringsdybde for de forskjellige 
kategoriene. Her er vi ikke fornøyd med 
resultatet. Vi ønsket en felles gsunn- 
opplæring der antall fag, innlæringsdybde 
og ikke minst holdninger skulle danne en 
felles solid plattform før man fortsatte 
videre ut i industrien med praksis og 
spesialisering. Slik det er beskrevet i JAR 
66 vil det bli flere forskjellige nivåer og 
linjer. Dette vil medføre at personell som 
vil utvide sitt område må tilbake på 
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xemem6eriy tfie Forgotten Meclianic 

?7iroyh t h  fiktory ofworldaviation muriy nanies f i v e  come to t f i  jorc - 
Grca - t decdr of t h  part iri our r r i e m y  zuiff last, and thcy'rc joiried 6 y  rnorc and rnore - 

?.i&~n mri first started his b60r  in hk quesi to conqirer t f i  .c@ - 

f i  wtu desgrrr, rnedianic andp ib t ,  a n d f r  6uilt a rriadiine t h t  zuouldfrj - 
%ut sorridiw th ordergot tandeli, and thcri in tfie p u 6 k  eve - 

the o n 4  man t fmt  coufd 6e seen was  tfie man a~ho knew fww to f%J - 
%k pibt was everyone's k r o ,  h was Grave, h was 6 0 4  f i  wasgrand, 

as fik stood by his Gattered old 6iphm witfi h i s g o ~ h  and fielinet in hand - 
T o  6e sure, t f i i e  pibts allearned it, to flj you have to  liaveguts - 

And t h y  6 h e d  t k i r  navta in the fralloffarm on  zuirigs m'th bai& .wire struts - 

3 u  t j o r  eadi of t k c j k i n g  hero 's t h r e  were thu usands of fittk rcrw wn, 
and t h e  were t h  men wtb workedon the pliines 6u t  kept t h i r f e e t  on t h g r o u n d  - 

'M/c a l l know t& rmrne of Lidbegt'i, ardwc'zie reuti o f h s j l g h t  to fame - 
'Bu t thirili, i/ d JOU C U I I ,  Of hk muintenaricc man, cari you remm6er hk narne? 

a n d  think of our w a r t i m  kroes,  ~ a b r e s e ,  i,a6ara, and Scni t - 
Can you tellme t& navta  of t h i r  crrw chiefs!' 

a t h u s a n d  to o m  you cannot - 

Niow pih ts are h@h(y trained peopk, and mW1ytC4s are no t easilj m n  - 
sirt usthout  the workof  tk maintenance man ourpiCots would m r d i  w'th a g u n  - 

So wfien you sec rnighty je t aircraft as t h y  m r [  tfr ir w a y  througli t h  air, 
the grease stained man with t h  wrendi in  hr( hand 

is t& man u ~ h o  put t h m  thcre - 

Anonymus 
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------- -- - - 
Vi bygger ditt L--- - -- -- -, j på Romerike 
-,,m 7 

ENEBOLIGER 
TOMTER 
PROS JEKTER 

'ILSLUTTET ROMERIKE - - L41 

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

Arnt Borgen A.S 
Myrvegen 77,2050 Jessheim vhdustrifeltet 

Tlf.: 63 97 99 15 

Fenstad Bygg AS 
Sjøbergvn. 1,2050 Jessheim -Tlf.: 63 97 25 10 
Sentrumsgården, 2150 Arnes - Tlf.: 63 90 07 90 

Ole JØrgen Lystad A/S 
Holterveien 16, 1900 Fetsund 

Tlf.: 63 88 22 60 

Ditt arbeidssted flytter - hva gjør du? 
Kanskje du vil vente og se. Prøve pendlertilvzrelsen. Kanskje vil det fungere for deg. 
Når du vurderer å flytte etter jobben vet vi at du trenger informasjon og gode råd. Hva har 
boligmarkedet på Romerike å by på? Hva med skoler, infrastruktur, mil j~et? Og hva får du 
for åttehundretusen eller to millioner.. . ? 
Kjøper du på Romerike må du vel selge der du bor i dag. Hva er markedsprisen mon tro? 

h kommer til å trenge råd fra folk som har oversikt, som kan dette gamet. Både der du bor 
i dag og dit du tenker å flytte. Det er mye å huske på. Og det er snakk om store avgjørelser. 
Vi vet det. 

Men hør her. 
Kontakter du en av våre forretninger skal vi hjelpe deg til å finne ut av det hele. 
Det behøver ikke vzre så vanskelig. 

GK ENGELUND AS 
5$ 

GUNNAR KROGSVEEN AS 

Asker, Bzerum, Ringerike, Oslo - Majorstua, Oslo - Nordstrand, Oslo - Stovner, Lillestrøm, Jessheim, Nittedal 



Nytt fra NFO avd. BU 

i Braathens. Konseptet kan få godkjent 
karakter av oss men utførelsenlinnføringen 
av noe så radikalt må få stryk. Det må være 
noen ledd i organisasjonen som ikke har I I 

fungert? .- . , .. 

På teknisk, Sola jobbes det i disse dager 
med forprosjekter rundt opprettelsen av en 
linje to for 737 vedlikehold. Dette var i 
utgangspunktet et lett prosjekt inntil man 
ble klar over at hangaren som ble innviet i 
-90, ikke kan ta to 737-6171800 ved siden 
av hverandre. Dette har så ført til at man 
vurderer å flytte tilbake til gamle hangaren. 

Braathens nye hangarpd Gardermoen begynner c i  tajorm. 
Det er nevnt at før man startet byggingen i 
-90 prøvde flere å få til et par ekstra meter fått en stor kompetanse på VSCF gene- Man kan kort si at ikke alt det nye som 
på hangarstørrelsen. Det fikk den gang stor ratorene (Variable Speed Constant Fre- kommer er like godt. For verkstedet i 
motstand fordi man ikke så nød- quency). Man har hatt store kontrakter og Braathens kommer dette foreløpig ikke til 
vendigheten av dette. Vi vet nå at andre vært ledende innen området. Denne kom- å få konsekvenser, da fabrikanten har 
hangarer ute på linjestasjonene også kan ponenten erstattet i sin tid to mekaniske kommet med indikasjoner på erstatnings- 
få problemer med bakgrunn i samme komponenter med navnet CSD og gene- arbeid. 
argumentasjon. Dette er synd. rator. Feilen er bare den at VSCF'en ikke 

har vært like pålitelig. Dette har ført til at Braathens er ellers inne i en fase der man 
737-700 kursene er godt i gang. Det er våre nye -700 kommer med en annen type, ansetter det man kan av personell både på 
kommet mye kritikk på at kursene er lagt og vi har fått høre at British Airways nå linjestasjonene og på Sola. Mange erfarne 
opp med altfor mye lesing på fritid. Dette skal skifte ut VSCF'ene på alle sine fly går av med pensjon og AFP (avtalefestet 
får vi håpe blir bedre i neste omgang. med dette systemet til den gamle CSDen. pensjon), disse skal erstattes av ferske 

Dette til en kostnad på over 100 millioner. fagarbeidere og lærlinger. Det kommer 
KLM-samarbeidet er også noe man 
diskuterer på flere nivåer. NFO har lagt seg 
på nivå med De Unie, våre venner i KLM 
om å få til et opplegg for utveksling av 
teknisk personell. Dette er vår tekniske 
direktør, Harald Rosnes, og Tormod 
Gjermundsen, sjef tungt vedlikehold, 
positive til. Vi ser nå på hvordan vi skal 
løse dette. 

På komponentsiden har vi store problemer 
med å få tak i folk. Dette blir i tillegg 
kraftig forsterket av at man mister de unge 
erfarne til annen industri. Dette problemet 
er sammensatt av mange faktorer- karriere- 
muligheter, personlig utvikling, informa- 
sjon, avdelingsstrategi, evnen til å ta imot 
input og flere andre. 

På elektrosiden har Braathen de siste årene D-sjekk på Sola. 
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Frede Stelzner inspiserer spoiler-konzponenter. Brnntlzens tekn. div. Sola (KLM D-clzeck). 

også noen teknikere fra andre selskaper. 
men det er fæire av dem. Det er mange 
fagarbeidere som ønsker jobb i Braathen. 
Dette er bra og det ser derfor ikke så mørkt 
ut for rekrutteringen, bare man opprett- 
holder det interne undervisningsnivået. 

Vi har ellers sammen med selskapet prøvd 
å ta lærdom av et nesten uhell vi hadde i 
hangaren på Sola for en tid tilbake. Dette 
gjorde vi ved å bruke våre kontakter 
internasjonalt via Pieter Doyer. Han tok 
kontakt med en kar fra Kypros, Evangelos 
Demosthenous, som er en dyktig fly- 
tekniker, samt en anerkjent foreleser innen 
Human Factors. Etter mye frem og tilbake 
fikk vi han opp til Sola hvor han holdt et 
Introduksjonsforedrag for noen av våre 
medlemmer og for ledelsen. Ledelsen var 
målgruppm, og det virket som om dette 
interessante temaet fenget. Litt skuffende 
at det var så få fra linjestasjonene med, 
men de viktigste personene var der 

Det næsmer seg nå kraftig åpningen av 
OSL. Alle oppegående individer i fly- 
bransjen har fulgt med på Gardesmobanens 
"never ending story". Vi som has vært med 
i diverse prosesser må få lov å smile litt i 
skjegget når til og med Riksrevisjonen 
påpeker overbudsjetterte passasjertall og 
kostnadskalkyler som ikke går opp. Dette 
ble ganske kraftig påpekt av Flytte- 
komiteen for flere år siden om jeg ikke 
husker helt feil. 

Dette sammen med at OSL skal bli en så 
fantastisk pengemaskin at man knapt kan 
fatte det gjør at man får en bismak. 
Garderobeskap til flere tusen kroner, 
provisjonsbasert salg for kiosker i tillegg til 
fast leie, avgifter for å få lov til å bmke 
broene, taxfreeavgifter og en masse som 
ikke kan nevnes. Det som kan nevnes er at 
det er passasjerene som skal betale dette. 
Vi synes det er betenkelig at man skal få 
anledning til å suge så vanvittig med 
penger ut av denne bransjen. Video- 
konferansene blir en større og større 
konkurrent til flyene, og med en avstand til 
Oslo sentsum som blir mange ganger 
lenger, får vi håpe det går bra. 

NFO prøver å få en del personer til å forstå 

viktigheten av at CRS personellet er med 
på å utvikle dokumentstsukturen mndt 
LMR'en. Vi er litt betenkt over at selskapet 
ikke benytter seg av oss som sitter inne 
med kompetansen på JAR reglene. Og som 
de fleste nå er inneforstått med, kommer 
disse til å klarlegge en del sundt både 
kompetansenivået til de som utfører tek- 
niske inspeksjoner og flyvende personell 
sin kompetanse. I Braathens lurer vi på om 
alle er klar over hvilke endringer selskapet 
vil måtte gjøre for å ha JAR 661147 
organisasjonen klar. 

I denne sammenheng beklager vi at sel- 
skapet Braathens ikke ser verdien i at NFO 
reiser på JAR kurs, ikke får vi permisjon 
med lønn og ikke får vi støtte til kurs- 
utgifter. Et annet stort selskap i Norge har 
gitt både støtte og velsignelse til disse 
kursene. Det er i våre Øyne av ufattelig stor 
betydning at vi blir godt opplært i de 
fremtidige regelverk som gjelder for vårt 
yrke og selskapets oppbygning . 

JAR reglene vil definere både basic, prak- 
sis, praksisattester, sertifikatutstedelser, 
max antall elever i en klasse, krav til 
instiuktører og en hel haug med annet. 
NFO får nå i disse dager noe igjen for de 
pengene som er lagt ned i internasjonalt 
arbeid gjennom AEI de siste år. 

En sak vi fikk sendt til kontoret vårt var 
i.f.m. en deicing episode på Fornebu. 
Saken vas ganske alvorlig, da det var en 
DC-9 som begynte å taxe før man var 
ferdige med deicingen. Det var en mann 
igjen oppe på vingen, denne klarte å 
komme ned og fikk gitt beskjed til pilot om 

- - 
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å stoppe. Det som var interessant var at 
denne personen kalte seg for mekaniker når 
han var stuer. Dette stiller vi i NFO store 
spørsmålstegn ved. Vet man ikke hva som 
ligger til grunn i fagutdannelsen, ser man 
på sin stilling som nedverdigende, har noen 
sendt ut bud-skaper som kan gi ufaglært 
personell hentydninger om at man er 
fagutdannet? Saken ble litt artig, for etter 
en stund kom det en ny rapport hvor tittel 
mekaniker var byttet ut med tittelen BU 
FRP. Dette står for Braathen Final Release 
Person. Hvor har man dette fra, lager man 
stillingstitteler etter eget forgodtbefinnede 
og har selskapet et enormt holdnings- 
problem på gang ? 

Ellers må vi dessverre si oss litt skuffet 
over at vi ikke blir flinkere til å rapportere 
feil og mangel på prosedyrer. Her må vi bli 
vårt ansvar bevisst, det er ikke første 
prioritet at flyet skal på rute. Vår første 
prioritet er at flyet er i forskriftsmessig 
stand. Vi er ansvarlige for at systemene 
som skal sikre dette er gode nok og må 
derfor gi beskjed ved mangler og "huller". 

Vår kvalitetsavdeling er den instans som 
skal sørge for at kartet blir fulgt i terrenget. 
Når kartet ikke stemmer, må vi gi beskjed 
til kvalitetsavdelingen. Det er oss det går 
utover om noe skjer og systemet i bunn 
ikke er godt nok. 

Vi har lenge i Braathen etterlyst et direkte 
talerør for CRS personell mot Luftfarts- 
verket. Dette må vi få på plass for å sikre at 
det går an å få snakket direkte om 
vedlikehold og flysikkerhet uten at man 
skal få høre at det er særinteresser man 
prøver å få frem. 

Vi må si oss noe sjokkert når vi leste om 
inspektørene i Luftfartsverket som klaget i 
Aftenposten for noen måneder siden. I 
januar var NFO ute og snakket om fare- 
signaler på utdannelse og vedlikeholds- 
spørsmål. Flyverforeningen stottet dette, og 
en stund senere sier til og med inspektørene 
i LV det samme. Det kan da ikke bare være 
særinteresser ? 

På undervisningsavdelingen omorganiseres 
det noe i disse dager og dette håper vi vil 
føre til at man får gang på continuation 
training og oppfølging på dette, kanskje 
også at det fører til noe mer respekt for at 
man er pålagt en del ting gjennom JAR 145 
godkjennelsen. Opprettelsen av Training 
Board vil også hjelpe til å få fortgang i 
dette. 

Vi ser også at ledelsen på flere nivåer 
lytterlsamarbeider med fagpersonellet på 
en annen måte enn før. Det ligger mye 
effektivitetsforbedring i dette. 

Regner med at sentrale forhandlinger er 
ferdige når dette leses og ønsker med det 
alle en fin ferie. 

Hilsen Roger Handeland 
Formann NFO avd. Braathens 

PS. Hvor mye verdsettes de ansatte på 
frireiser i SAS og Widerøe; Back eller 
Best? 

WARBIRDS of NORWAY 
TRENGER HJELP 
E ntusiaster i foreningen Warbirds of 

Norway planlegger å kjøpe hjem en 
Fouga Magister, toseters jetfly fra Frank- 
rike. Flyet er tenkt å inngå i den flyvende 
samlingen klubben disponerer til flyshow 
og lignende. 

I den anledning ønsker Warbirds of 
Norway å komme i kontakt med 
mekanikerelteknikere som har erfaring fra 
motortypene Turbomeca Marbore I1 eller 
IV, eller om du kunne tipse om noen som 
har slik erfaring. Vennligst ta kontakt med 
foreningens formann Øyvind Ellingsen på 
tlf. 22 49 03 54. 

Fouga Magister - w 

kanskje til Norge. 
Foto: Ø. Ellingsen 
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Nytt fra Widerøe 
Tiden flyr (når man har det moro) og 
plutselig var deadline for INFO nr. 2 ute. 
Jeg hadde allverdens kvaler da kalenderen 
viste 17. mai og det var to dager for sent 
for innsending av stoff. Bestemte meg for 
heretter å skrive litt nå og litt da, slik at når 
neste deadline kommer er det bare å trykke 
«send and receiven og så er jobben gjort. 

Gode forsetter er til for å brytes, i alle fall 
er mine det. Ny (utsatt) deadline er satt til 
2. juni. - Nå er det den 1. og ikke et ord er 
skrevet. Derfor sitter jeg på lageret på Torp 
og skriver disse ord. Er nemlig sendt hit på 
tjenestereise for å gå nattskift. Greit å sitte 
her, men det irriterer litt at teknisk ledelse 
plutselig hevder at denne tjenesten ikke 
skal betales som forskjovet tid. De tror 
visst at det er ok å gå ei hel nattuke, i stedet 
for dag, for 30% ekstra. Tror nok at vi får 
en fight rundt 8 10, selv om endringen 
(skiftprosent i stedet for forskjøvet tid) 
skjedde akkurat da formannen skulle reise. 

Slik er livet som tillitsvalgt. Får man 
1Øsning på en sak, så popper det gjerne opp 
nye saker i kjølvannet av denne. Forstår 
godt hvordan de har det borti Australia der 
det dukker opp 10 babykaniner for hver de 
dreper. Det kan være frustrerende å prøve å 
holde kaniner i sjakk. 

Som nevnt flyr tiden når man har det moro, 
og moro begynner vi etter hvert å få det her 
hos oss i WiderØe, tross alt. Innsparingene 
har gitt resultater (i alle fall på teknisk), og 
stemningen både blant ledere og ansatte er 
lettere enn på lenge. Vi blir fortsatt for- 
mant til måtehold og innsparinger, men 
maset er ikke like fremtredende som det 
bruker å være på denne tiden av året. Når 
så trafikkveksten er generelt god, og 
eksplosiv på enkelte områder, bidrar dette 
ytterligere til en god og trivelig atmosfære. 
Samarbeidet og forholdet til ledelsen er 
vesentlig bedret. Hva denne bedringen 
skyldes kan man ha mange tanker om. Det 
kan nok tenkes at i tillegg til de gode 
tidene har det hjulpet at vi som lokal- 
forening har forsøkt å bli «litt rundere i 
kantene». Jeg håper vi er blitt flinkere til å 

søke diplomatiske l~sninger fremfor å 
starte borgerkriger i tide og utide. Ikke 
dermed sagt at vi har hugget opp strids- 
vognene. De får stå og gå på tomgang 
inntil det blir virkelig bruk for dem. 

Senvinter og vår er en hektisk tid. I 
perioder går det så lang tid mellom hver 
gang jeg jobber fly at en liten mini-refresh 
hadde vært på sin plass. Det er et aber, men 
så lenge fØlesen er at det man driver på 
med gir resultater, får man tåle å fØle seg 
som en anfalabet (som min far sier) når det 
gjelder fly. 

Faktisk har vi oppnådd noen resultater i det 
siste. Noen av disse er: 

Forhandlingsprotokollen fra de lokale 
tarifforhandlingene for 1997 er 
undertegnet! 
Ansettelsespolitikken er endret 
(permanent?), og det er funnet løsning 
på de mest påtrengende personalsakene. 
Vi har ridd av stormen når det gjelder 
ferieavvikling og fått en ferieprotokoll 
vi kan leve med. 
Det er ansatt 8 nye mekanikere i hangar 
Bodø. - Dette er ikke vår fortjeneste, 

men vi har i alle fall bidratt med 
påtrykk. 
Overtidsforbmket registreres på en 
bedre måte enn før, og vil være under 
kontroll om ikke så alt for lenge. At det 
blir sØkt om dispensasjoner fØr 
grensene i AML nås, følges opp. 
Avtale om utestasjonering på FBU ser 

ut til å gå vår vei. Her forutsettes det at 
det ikke klusses for mye med betalings- 
betingelsene. Uten avtale er det 
sannsynlig at firmaet får personell som 
har arbeidstid på tider av dØgnet da det 
ikke er fly å arbeide på. - Dumt. 

I den nærmeste tiden vil det hovedsakelig 
være de sentrale tarifforhandlingene, og 
deretter de lokale, som vi vil bruke 
ressursene våre på. La oss håpe at vi blir 
opptatt med forhandlinger, og ikke at jeg 
får en overflod av tid til å dyrke frem råtne 
tomater i drivhuset mitt. 

En riktig god og fruktbar sommer Ønskes 
dere alle! 

Jens B. Valdal 
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Block ' 

Nydelige utsiktstomter Vi bistår med valg av 
tomt og hus: 

i sentrum av Feiring, r m m 

Eidsvoll 
Fakta om Holhagan: Beliggende midt i Feiring sentrum 

' .Tomter fra 720-1000 kvm Kun 112 times kjøring fra Gardemoen 
Bratte, skrånende eller flate tomter Fantastisk natur med gode rekreasjons- 
De fleste tomtene er med utsikt over Mjøsa muligheter 
Valgfri hustype Badeplass med sandstrand 600 meter fra 
28 tomter totalt tomtene 

19 av disse for salg nå! Bank, post, butikk, kafe og skole i naerområdet 

Holhagan - et ypperlig 

4% boalternativ dersom 
Block Watne Hetlandhus Gardermoen hoved- 

Trondhelmsun 64, 2050 Jessheim Tlf Block Watne 63 97 00 89 Hetlandhus 63 97 34 1 1 flyplass blir ditt nye 
Prosjektet er et utvikliissamarbeid mellom AS Eidsvoll Tomteselskap og Brd. Nordahl Entr. Forretning AS. arbeidssted. 



Continuation Training - 
en nøkkel til suksess 

HISTORIE 
NFO har alltid sett nytten av å holde 
kunnskapsnivået vedlike. Vi organiserer 
flyteknikerne, authorized personell med 
ICAO type I1 licence (aircraft entirety: 
Airframe, powerplant, instjavionic). Dette 
er et vidt spekter som flyselskapene drar 
nytten av i form av stor fleksibilitet og 
helhetsoversikt over flysystemene. Vi har 
frem til i dag vært personlig ansvarlig for 
vedlikehold av kunnskapsnivået. Dette er 
vanskelig, og NFO har forsøkt å regulere 
dette gjennom hovedavtaletekst. "Bedriften 
skal sørge for opplæring, slik at oppgavene 
kan løses på en forsvarlig måte." Med 
bakgrunn i denne hovedavtaleteksten for- 
handlet NFO seg frem til at vi skulle ha 
brushup kurs. Dette fikk vi gjennomslag 
for, og 3 ukers brushup kurs ble kjørt. 
Beskrevet i TTG (technical training guide). 
Continious training begrepet ble introdu- 
sert etter at vi fikk vår JAR145 approval. 
Fra og være et fenomen for region Norge 
ble nå continuation training et myndig- 
hetskrav for hele vår tekniske organisa- 
sjon. 

HVORFOR CONTINUATION 
TRAINING? 

NFO's argumentasjon 
For å øke effektiviteten utnyttes vår fly- 
flåte maksimalt. Turn around tidene 
krympes, og flyene kommer seinere inn for 
nattstopp. Vi jobber i frontlinjen, og kravet 
er at vi skal trekke riktig konklusjon, hurtig 
finne løsningen når vi står ovenfor tekniske 
problemer. For å klare dette er vi avhengig 
av å opprettholde et forsvarlig kunn- 
skapsnivå. Nøkkelen til effektivitet ligger i 
kompetanse og motivasjon. Kompetanse 
bryter ned barrieren for å våge å angripe 
problemene, og motivasjon kommer som 
en funksjon av at løsningen på problemet 
blir funnet. Ved å gjøre noen refleksjoner 
ser vi raskt at kompetanse er den eneste 
aktiva vi har i konkurransen. Vi kan ikke 
konkurrere med lønn eller arbeidstid, men 
at vi med et høyt kompetansenivå løser 
problemene raskere og mer elegant. Fra 
management synsvinkel vil spørsmålet 
alltid bli: Får jeg igjen noe for det som 
investeres i continuation training? Svaret 

er ubetinget JA. Det er relativt enkelt å 
fokusere på utgiftssiden ved utdanning, 
men det koster også enormt når flyene står 
på grunn av at vi ikke har tilstrekkelig 
kunnskap. 

MYNDIGHETSKRAV 
Det er et krav at en JAR145 approved 
organization skal ha et continuation 
training program som er akseptert av 
nasjonale luftfartsmyndigheter Dette pro- 
grammet skal sørge for at CRS personell 
opprettholder et forsvarlig kompetanse- 
nivå." Current in terms of procedure, 
human factors and technical knowledge." 
Continuation training skal også gi opp- 
datering i organisasjonsendringer, endring 
i prosedyrer og A/C modifikasjoner. 

C.T.S MÅ BESTÅ AV: 
Changes in procedure and organization. 
Changes in aircraft maintained. 
Recurrent training. 
Human factor 



Sett med historiske øyne har NFO med 
gjeldende hovedavtale kjempet frem brush- 
up kurs. Dette er 20 år siden. Flyene og 
flysystemene har blitt mer kompliserte og 
integrerte. For 20 år siden hadde vi også 
mer tid (groundstop) for å gjøre trouble 
shootinglfeilretting. Var kompetanse viktig 
for 20 år siden er det selvfølgelig ennå 
viktigere i dag. Riktig kompetanse er et ord 
i vinden, og training need analysis er også 
introdusert i SAS. Kompetanse er ikke 
bare faglig kunnskap, men også den 
erfaringen som tilegnes. Faglig kunnskap 
gjør at vi tør å angripe problemstillingene, 
og erfaring tilegnes. Totaliteten er kompe- 
tanse. Hvis vi nå ikke kjører continuation 
training synker det faglige kunnskapsnivå, 
erfaringsdata absorberes ikke og kompe- 
tansen synker. Hvis organisasjonen tillater 
at kompetansenivået synker, og samtidig 
innfører en training need analysis som skal 
sørge for opplæring i de problemene som i 
øyeblikket er aktuelle er vi på gale veier 
Dette systemet er reaksjonært. Problem1 

evalueringltraining need analyselskole- 
program . ., en lang servoloop som en 
moderne bedrift absolutt ikke burde være 
bekjent av. Det riktige må være å etablere 
og vedlikeholde en solid kunnskaps- 
platform slik at problemene løses direkte. 
Det er selvklart at en organisasjon blir 
konfrontert med overraskelser, nye pro- 
blem oppstår som ingen har tenkt på før. 
Her er training need analysis et nyttig 
verktøy. Er problemet betinget av kompe- 
tanse? 

Vår vedlikeholdsorganisasjon er godkjent 
av NAA (National Aviation Authority), og 
vi må drive vår virksomhet etter spesifikke 
krav Et av disse kravene er JAR 145.3. 
AMC (Acceptable Means of Compliance) 
og E M  (Interpretable Explanation Mate- 
rial) beskriver hva vi kan forvente at våre 
nasjonale myndigheter kan godkjenne. 
Continuation training må inneholde de 
elementer som er beskrevet i JAR'en, og 
systemet må beskrives i vår exposition 

manual (MOM). Et program for gjennom- 
føring av opplæringen av alt CRS per- 
sonell må kunne legges frem. Continuation 
training danner grunnlaget for fornyelsen 
av CRS approval. 

NFO har som tidligere nevnt en tariff- 
avtale, "bedriften skal sørge for opplæring 
slik at vi kan utføre våre arbeidsoppgaver 
på en forsvarlig måte." Denne avtalen 
betinger, og vi forlanger at den taes på 
alvor. 

Utfordringene ligger foran oss, NFO er 
innkalt til møteaktiviteter for å diskutere 
CTS i SAS. Vi er forhåpningsfulle, og 
regner med at SAS tekniske divisjon ser 
alvoret i dette spørsmålet. Det koster litt 
å være preventiv, men vi garanterer for 
nytteeffekten. 

E. Jenssen 
NFO avdeling SAS 

Som en av Akershus' 
største boligbyggere viser vi 

en oversikt over de bolig- 
prosjektene vi har på gang. 

BOLIGPROGRAM 

Ring oss på telefon 63 84 66 61 for mer informasjon 
om de forskjellige prosjektene. Eneboliger 119-166 m2 Vår 

Rekkehus 112-132 m2 Vår 

Leiligheter 68-120 m2 
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Betenkelig innføring av ny flytype i SAS 
Det er ikke mange år siden SAS innførte 
MD90 i sin flyflåte. NFO avd SAS kom da 
med forslag som ingen ville høre på før 
problemene «plutselig» var der i følge 
ledelsen. I etterkant tok vi som en selv- 
følge at det samme ikke måtte skje igjen, 
ved innføringen av Boeing 737-600. Men 
flyteknikerne oppdager nå at SAS dess- 
verre igjen er på vei til å gjøre de samme 
uheldige tingene enda en gang. Det går 
ikke lang tid før man har glemt, eller 
kanskje er det Økonomien som styrer? Jeg 

ønsker ikke i å spekulere i årsakene, men 
konstaterer bare status på virkeligheten. 

De Boeing 737 typekurs som hittil har 
vært avholdt har ligget langt under det 
som er forsvarlig. Det er imidlertid gjort 
krisetiltak på de kurs som nå har startet, 
etter at NFO avd SAS har sagt i fra 
gjentatte ganger at noe må gjøres. Noen 
lett oppgave har det ikke vært! Hadde ikke 
vi gjort noe, ville vi hatt flyteknikere med 
CRS rettigheter, men uten den kompe- 

tanse som behØves. Vi får håpe vi blir hørt 
videre i prosessen, da det er selskapet som 
drar fordelen av flytype kompetansen til 
den enkelte flytekniker. Fortsetter ledel- 
sens holdning vedrørende prioriteringer på 
denne måten, så vil det ikke være mange 
flyteknikere i selskapet i fremtiden, sett i 
forhold til de mange og kraftige signaler 
som har kommet. 

NFO avd SAS 
Rune Thuv 

Hvem <<stikker>> av med pengene? 
Næringslivet og deres ledere, sentralbank- 
sjefen og Regjeringen maner alle ansatte om 
å fortsette moderasjonslinjen ved lønnsopp- 
gjørene i bedriftene. Samtidig ser vi at de 
samme bedriftslederne bevilger seg selv 
store lønnstillegg, i tillegg til den høye 
lønnen de allerede har fra før. 
Og Økonomien i norske bedrifter er god, og 
de går med store overskudd. De ansatte som 

har bidratt til overskuddene i bedriftene 
manes til økonomisk moderasjon. Men, man 
kan spørre seg om hvor overskuddene tar 
veien, hvis de samme ansatte som har bidratt 
til overskuddene, ikke skal få sin rett- 
messige del av dem. Overskuddene er der og 
beholdes således av eierne! Virkelig mode- 
rasjon og planlegging hadde det vært hvis 
alle bidro til «felleskassen», fra den del av 

overskuddene som blir igjen når ledere, eiere 
og ansatte sammen hadde tatt ut en moderat 
lønnsekning, og resten hadde gått til b1.a flere 
sykehjemsplasser, infrastruktur osv. Men dette 
skjer ikke! De rike eierne blir enda rikere, 
mens de ansatte blir mer og mer frustrerte! 

NFO avd SAS 
Rune Thuv 

Teknisk sjef går 
S å takker vår tekniske sjef for seg og Det har lenge vært snakket om at vi må få vi kan få konsentrert oss om jobben vi skal 

£orlater fimaet. Han holdt i halvannet ro i organisasjonen. Det vil nok fortsatt ta utføre. 
år denne gangen. Vi begynner å bli vant til tid før roen kan senke seg over ATD - og Knut 
at tekniske sjefer kommer og går i SAS. 
Dueholm var et friskt pust så lenge det 
varte. Vi hadde tro på ham. Synd at han 
ikke kom overens med Stenberg. Kan 
ingen av våre tekniske sjefer greie å 
samarbeide med Stenberg? Vi registrerer i 
alle fall at de slutter i tur og orden. 

Dermed havner Teknisk Division ut i et 
vakum igjen. Utvilsomt vil både SAS og 
Teknisk Divisjon (ATD) bli skadelidende. m. 111 

Vi har store problemer som må løses nå. N ,  dl 
Kanskje Stenberg kan løse våre pro- F 

blemen? Det ser ikke ut som om noen av 
våre tekniske sjefer er gode nok. 
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Det nye vedlikeholdsprogrammet og 
mangel på mekanikere/teknikere 
rammer punktlighet og regularitet 
v i har hatt en elendig teknisk punktlighet 

hittil i år. Katastrofalt dårlig har det 
vært. Spesielt har antall kanselleringer dratt 
rett til himmels. (Dette skrives i begyn- 
nelsen av april). I mars måned hadde vi 32 
kanselleringer bare på Fornebu på grunn av 
tekniske feil på flyene. Like ille er det at 
flere av disse flyene ble stående både en og 
to dager ekstra, fordi vi ikke hadde folk til å 
skru. I det trafikkrelaterte vedlikeholdet 
(TRMIN) jobbet vi nærmere 6000 timer 
overtid i mars. Dette er ny rekord. Alle 
kanselleringene er gjenstand for en nøye 
analyse. Bortimot 90 % av kanselleringene 
klassifiseres under feilkode 5. Feilkode 5 
står for "major findings", dvs. større eller 
alvorlige feil. I mange av disse tilfellene 
blir flyene liggende ute av drift i flere dager. 
Hvorfor har denne kategori kanselleringer 
økt så voldsomt? Jo, fordi intervallene 
mellom overhalingene har blitt strukket for 
langt. Deler som rutinemessig ble byttet ved 
heloverhaling hos Heavy Maintenance, 
ryker nå i drift og vi i TRM får jobbene i 
stedet. Dette er vi ikke dimensjonert for. 

Effektiviserer ved å redusere 
vedlikeholdet 
Alle har vi fått krav på oss til å drive mer 
effektivt. Spare penger. Det tunge teknisk 
vedlikeholdet har greid dette ved å la flyene 
fly lenger mellom overhalingene. I det 
daglige vedlikeholdet har man forlenget 
intervallene mellom de lette og mellom- 
tunge sjekkene. Vi har effektivisert oss. I 
allefall på budsjettet. Vi sparer penger. 
Medaljens bakside er at vi finner feil og 
slitasje vi aldri tidligere har funnet på 
flyene. Major findings, med flyene ute av 
drift i dagesvis. Dette koster penger. Mange 
penger. Ingen har satt opp regnestykket på 
hva det koster å ha flyene ute av drift, 
kontra hva vi sparer på å strekke sjekk- 
intervallene. Dessuten går dårlig punkt- 
lighet og regularitet på image'en og tro- 
verdigheten løs overfor våre kunder. 

Delesituasjonen under kontroll 
I fjor på disse tider var reservedels- 
situasjonen kritisk. Daglig måtte vi plukke 
deler fra andre fly, for å bruke dem på de 
som var i drift. I dag er dette redusert til et 
minimum. Vi er fremdeles inne og "låner" 
noen deler fra dokkflyene, men ikke i 
nærheten av det volumet som vi hadde for 
et år tilbake. I fjor kansellerte vi på grunn 
av mangel på reservedeler. I år kansellerer 
vi på grunn av "lack of manpower". 

Fire dagers MSC lagt på is 
I INFO nr.4-97 skrev vi om SAS sine planer 
om å strekke Maintenance Service Checken 
(MSC) fra hvert tredje til hvert fjerde døgn. 
Dette har heldigvis vår ingeniøravdeling 
kommet frem til at vil være lite heldig. 
Det sies rett ut at det er gjennomførbart, 
men vil ramme punktlighet, regularitet og 
cabinstandard ytterligere. I stedet foreslår 
engineering at en krympet og modifisert 
MSC bør utføres hver 24 time. 

Mellom 12 og 18 fly 
konstant nede for unscheduled 
maintenance 
I lengre perider i vinter hadde vi mellom 12 
og 18 fly stående på bakken for un- 
scheduled maintenance. Igjen er problemet 
lett identifiserbart. Vi mangler folk og 
flyene flyr nå så lenge mellom over- 
halingene at vi må overhale dem mellom 
overhalingene, mens de er i trafikk. Dette 
er det umulig å planlegge, og ikke har vi 
bemanning heller. Når en så stor andel av 
flåten er kontinuerlig ute av drift pga. 
tekniske problemer, må vel alarlampene 
lyse selv i Frøsundavik. 

Et flys vedlikeholdsbehov 
er konstant 
En av våre gamle, gode inspektører (MO- 
Z), sa en gang at et flys vedlikeholdbehov er 
konstant. Kutter du på det tunge ved- .- 
likeholdet, så får man det igjen i det lette, 
og vice versa. At dette holder stikk har vi nå 

erfart. Problemet i SAS er at de forskjellige 
avdelingene blir pålagt å effektivisere og 
kutte utgifter. Dermed kuttes det både på 
det tunge og det lette vedlikeholdet. 
Kuttene har blitt så store at vi får problemer 
med å holde flyene luftdyktige. Så får våre 
økonomer finne ut hva som lønner seg. 
Kanskje er besparelsene på redusert 
vedlikehold så store at kostnadene ved 
kanselleringer og forsinkelser allikevel gjør 
det lønnsomt? Noen må vel vite dette. Eller 
er det så at dette er ute av kontroll? 

1400 timer arbeid forfaller hver 
natt. Vi har bemanning til 200 
Hver kveld kjører vår planleggingsavdeling 
ut lister over hva som forfaller av arbeid på 
våre overnattende fly på Fornebu de 
nærmeste dagene. Da spytter datamaskinen 
ut jobber tilsvarende mellom 1200 og 1800 
timers arbeid. Med 200 timer tilgjengelig 
produksjon på nattskift, går ikke dette. 
Dermed begynner den store jobselek- 
teringen. Hva er vi nØdt til å ta? Hva kan vi 
skyve videre foran oss, hva må det søkes 
om nye terminer for, hva kan det søkes 
dispens på? Det er litt av en jobb plan- 
leggingsavdelingen gjør med selektering og 
sØknader om dispensasjoner. De vet også at 
større feil som står i loggen eller som man 
finner på sjekkene kommer som et tillegg. 

Strikken dratt for langt 
Det begynner å bli på tide å se på om man 
har dratt strikken for langt i sin spareiver- 
Frøsundavik må gi oss rammer det er mulig 
å leve med. Det er ikke papirfly vi 
vedlikeholder. Inntil dette skjer, må vi 
ansatte belage oss på å se tekniske sjefer 
komme og gå. Inntil dette skjer, må våre 
kunder være innstilt på at fly taues i 
hangaren og forblir borte. Borte lenge. 

Knut Grønskar 

P- 
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Undersøkelse avdekker farer ved 
åpningen av Gardermoen 8. okt. 1998 

Majoriteten av medlemmene la vekt på: 
Ønsker tilbud om overnattings- 
muligheter på GEN 
Ønsker lav pris på kollektive reise 
(1 felles månedskort som kan benyttes 

på alle kollektive transportmidler inkl. 
Hurtigtoget!) 
Parkeringsmuligheter for egen bil ved 
kollektive terminaler 

Det virker som om politikerne (Stortinget) 
er kyniske og ikke ønsker å legge for- 
holdene til rette for verken arbeidsgiverne 
eller de ansatte, for den store forandringen 
og alle konsekvensene det medfgrer ved å 
flytte arbeidsplassen til de ansatte (og SAS), 

Dokkene er nå ferdig montert hos SAS Heavy maintenance på Gardermoen. Foto: Knut Grginskar 

fra Fornebu til Gardermoen. Det er under 
ingen omstendighet noen andre enn 
Stortinget som er ansvarlige for vedtaket 
om å flytte hovedflyplassen. I dag er de aller 
fleste flyteknikere etablert med familie, 
hvor også ektefellen har arbeidsplassen 
utenfor hjemmet. Dette gjør det hele 
vanskeligere. Stortinget har ikke kommet 
med noen som helst tilbud, verken ved å 
tilby lavere priser for de som velger å ta 
belastningen ved å få lengre reisevei eller å 
legge forholdene til rette for arbeidsplasser i 
nærheten av Gardermoen, for ektefellene til 
de familier som velger å flytte. Det er med 
stor undring vi ser at andre kollektiv tilbud 
og veiltunnelprosjekter blir subsidiert av de 

Hvem er flyttekomiteen i SAS? 
Etter å ha lest innlegget til Rune Thuv om 
farer og problemområder rundt flyttingen til 
Gardermoen, stiller jeg meg spørsmålet om 
hvem som sitter i de ansattes flyttekomite? 
Det må være en av de mest anonyme 
komiteer vi har hatt på lenge. Det er synd, da 
problemene rundt flyttingen står i k@ og 
opptar svært mange av de SAS ansatte på 
Fornebu. Så langt har ikke jeg greid å fange 
opp noen resultater av komiteens arbeid. 

Utifra det jeg leser i Runes artikkel, har 
komiteen valgt å rette innsatsen sin mot 
politikerne. Jeg tror at det er lite sannsynlig 

at disse vil åpne pengepungen for å hjelpe 
flyselskapene med å få med seg de ansatte til 
Gardermoen. Dette er nemlig flyselskapenes 
problem. Ikke politikernes. Det jeg savner er 
et felles krav fra alle fagforeningene gjen- 
nom flyttekommiteen, rettet mot arbeids- 
giver. For hver flytekniker som slutter, 
forsvinner kompetanse for en million ut av 
firma. I andre avdelinger finnes lignende 
tall. Det er SAS som sitter med problemet 
ved at sårt tiltrengt kompetanse velger å 
slutte. Det er SAS som får regningen med 
opplæring av nytt personell. Det er SAS som 
får regningen når flyene står pga. mangel på 

samme politikere, samtidig som de gir 
Økonomisk stØnad til statlige selskaper som 
må flytte til andre steder (f. eks. LV- 
RØyken). Dette er noe alle og enhver bor 
tenke på når de stemmer ved neste 
Stortingsvalg, da det vi her opplever er at 
dagens politikere på Stortinget kun tenker 
på seg selv ! 

Vi har i gjennom Flyttekomiteen i SAS, 
som representerer alle ansatte, arbeidet for å 
legge forholdene til rette uten å ha oppnådd 
noe i forholdet mot politikerne. 

NFO avd SAS 
Rune Thuv 

kvalifiserte medarbeidere. Da er det naturlig 
at SAS legger forholden tilrette for å få sine 
ansatte med seg. Det er hjelp til selvhjelp. Så 
langt har denne insatsen ikke imponert noen. 
Den har vært skremmende dårlig. Snubler vi 
på Gardermoen, vet vi hvem vi skal henge. 

Politikeralternativet har ikke ført frem. Nå 
må innsatsen rettes mot SAS. Det haster 
med en lØsning, skal vi greie å stoppe det 
skredet av oppsigelser vi for tiden opplever i 
firmaet ! ! 

Knut 



Vi har hørt at ... 
Lufthans kjøper 10 nye Airbus 
A340-600 
Lufthansa har undertegnet en ordre på 
kjøp av 10 nye A340-600. Denne for- 
lengede versjon av A340 blir en utfordrer 
til Boeing 747 i 350 seters klassen. I følge 
Airbus er flytypen den mest lønnsomme 
på ruter opp til 13.900 km. 

Swissair selger alle sine MD-11 
Swissair har solgt alle sine MD-l1 til 
Federal Express. Flyene skal bygges om 
til fraktere. Med dette kjøpet vil Fedex 
operere en flåte på 60 MD-11 fraktere. 
Swissair vil erstatte sine MD-11 med nye 
Airbus A340-600. turbinblader og disker har forlatt resten av 

motoren, har FAA skjerpet inn på ved- 
likeholdsprogrammet for de fleste typer 
jetmotorer Kontroller som tidligere bare 
var anbefalt gjort, har nå blitt gjort om til 
at skal utføres. Heri oftere boroscope- 
inspeksjoner på motorer i daglig drift. 

Greenpeace kjøper fly 
Greenpeace har kjøpt en gammel Catalina 
tomotors amfibiefly. Flyet har vært til 
renovering og overhaling hos Lufthansa 
Technik i Hamburg. Flyet har fått montert 
inn to nye turboprop. motorer og ny 
instrumentering. Ellers opplyses det at 
flyet ble malt med 60 kg miljøvennlig 
maling. Kanskje får vi se flyet under 
hvalfangsten nordpå i år? 

Dette viser undersøkelser Transport- 
økonomisk Institutt (TØI) har gjort. To 
av tre reiser går til eller fra Fornebu. 
Bare 20% av de forretningsreisende er 
kvinner 

Streik i Olympic 
Skal du til Hellas i sommer? Glem 
Olympic. Alle ansatte i Olympic streiker, 
på grunn av forslag om lønnsfrys, Økt 
arbeidstid og reduserte sosiale goder. 
Selskapet har de siste 9 årene gått med 
underskudd. I 1997 var underskuddet på 
20,3 millioner US$. Analytikere har 
anslått at selskapet de neste fire årene vil 
produsere et underskudd på hele 2 
milliarder US$. Dette har fått de greske 
politikerne til å si at nok er nok. Uten - 
store kostnadskutt, nedleggelse av 

FAA innskjerper kontroll- ulønnsomme ruter, samt økt produktivitet, 

program for jetmotorer 60% av alle innenlandsreiser vil ikke myndighetene spytte flere 
Etter flere tilfeller hvor kompressor eller med fly er tjenestereiser drachmer inn i kassa til Olympic. 

1 -  ' 
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I ,  Ny metode for å finne sprekker 
I l i struktur 

Det amerikanske FAA holder på med 
utprøving og godkjenning av en ny metode 
for å finne sprekker i aluminiumsplater 
Metoden går ut på å varme strukturen opp 
til + 4" C. Deretter filmes strukturen med 
et infrarødt kamera mens strukturen av- 
kjøles. Sprekker vil under denne prosessen 
komme klart frem på videofilmen. En full 
sprekkontroll av buken på en DC-9 tok litt 
under en kveld. Utstyret koster kun 
100.000 US$. 
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Nest største Airbus ordre stille en gjennomsnittlig trafikk-økning på 
noensinne 5 % årlig, samt for å erstatte 8.500 gamle 
Tre latinamerikanske flyselskaper (grup- fly. Det gir et behov på 13.600 nye fly i 
per) har signert ordre med Airbus Industrie perioden. ( m e  inkludert ~ 1 s - a ~ ) .  
på av Opp 179 fly av typen A319 resterende 3.100 blir eksisterende, annen- 
A320. Dette omfatter 90 faste bestillinger hånds fly 
og 89 opsjoner. De tre selskapene som har 
gått sammen om bestillingen er LanChile, 
Brasilianske TAM, samt TACA gruppen Premiair mister kunder 
bestående av TACA i El Salavador, AVIA- Fagbladet Travel News rapporterer at 
TECA i Guatemala, LACSA i Costa Rica, charterselskapet Premiair får betydelig 
NICA i Nicaragua og TACA i Honduras. 

mindre flyging i Skandinavia kommende 
vintersesong. Årsaken er store passasjer- 

30% mindre fuel forbruk grupper som blir overført til andre fly- 
selskap, blant annet som følge av hyppige 

Dette lover Pratt & Whitney med sin nye 
tekniske forsinkelser det siste året. 

teknologi med Geared Turbofan. LØs- 
ningen med gearkasser har jo lenge vært 
brukt på turbo prop. fly På rene jet- 
motorer er dette enda på forsøksstadiet. 
Pratt & Whitney har laget en prototype av 
Geared Turbofan, som har fungert meget 
bra. Det vil nok enda gå et stykke tid før vi 
ser noe slikt på passasjerfly. Den dagen 
denne motortypen blir operativ vil det 
være en liten revolusjon innen luftfarten. 

767 kappet halefinnen 
på en A320 
Ulykken hendte på flyplassen i Cairo 12. 
mai i år. En B767 fra Ethiopian Airlines 
som akkurat hadde begynt å lette, kappet 
halen av en taxende Airbus 320 fra Egypt 
Air. 767'en kom seg i luften og fikk 
returnert og landet med skader på høyre 
vinge og slats. Nær katastrofesituasjon 
fastslår den egyptiske havarikommisjon. 

Fortsatt vekst i luftfarten 
En pressemelding fra Airbus Industrie 
presenterer nå sine prognoser for pas- 
sasjerfly over 70 seter frem til år 2017. 
16.700 jet passasjerfly må til for å tilfreds- 

Luftfartsverket på Internett 
Luftfartsverket flyr høyt på nettet. Nå er 
statens fagorgan for sivil luftfart lansert 
med egne web sider på Internett. Adressen 
er: www.1uftfartsverket.no. Sidene blir 
oppdatert kontinuerlig. Målet er at disse 
sidene skal bli best og mest aktuell på 
luftfart i Norden sier web ansvarlige Kjell 
Bjørn Vinje i LV 

Trafikken over Torp økte med 
100% første kvartal 
Torp utmerker seg med den desidert 
sterkeste trafikkveksten ved noen flyplass i 
Norge første kvartal i år. Sandefjord Luft- 
havn Torp hadde en økning i antall 
passasjerer på 100 % i følge statistikken fra 
Luftfartsverket. Sterk vekst er det i hele 
flytrafikken i Norge. Den sterkeste veksten 
hadde man i utenlandstrafikken med rute- 
fly. Den steg med hele 27,4%, sammen- 
lignet med samme periode i fjor. Dernest 
kom utenlandsk chartertrafikk med 25,6 %. 
Innenlandstrafikken Økte fØrste kvartal med 
sterke 10,6 %. Når det gjelder antall fly- 
bevegelser økte den med 6,6 % i perioden. 

Feil i ledningene til fuelpumpene 
på B737 
Etter at FAA sendte ut en bulletin som 
groundet 179 elder modeller av B737, har 
det blitt funnet over 20 tilfeller hvor 
isolasjonen på ledningsopplegget til fuel- 
pumpene inne i centervingene har blitt 
tæret opp av jet-fuel. Dette har forårsaket 
gnistdannelser inne i tankene. Det er mis- 
tanke om at dette kan ha vært årsaken til 
den tragiske ulykken med en B747 jumbo- 
jet fra TWA, hvor 230 mennesker omkom 
utenfor New York sommeren 1996. 

British Airways har problemer 
med B777 
I folge teknikerne i BA sliter de tungt med 
å holde de nye B777 i luften. Det er spesielt 
den nye elektronikken ombord man har 
problemer med. De hadde aldri sett så 
mange computerfeilmeldinger i hele sitt 
liv En teknisk regularitet på nær 60% er 
katastrofalt dårlig. Tidligere har vi i INFO 
meldt at teknikerne i Lufthansa sliter med 
tekniske problemer på A340. Så uansett 
hvilken ny langdistansemaskin SAS velger, 
ser det ut til at vi får mer enn nok å gjøre 
med å holde flyene luftdyktige. 

Jumbojet satte seg på halen 
En hjelpearbeider i et stort engelsk fly- 
selskap greide å felle inn understellet på en 
B747 mens det sto inne til en teknisk 
kontroll i hangaren. De bakerste stellene 
gikk inn, noe som forårsaket at flyet satte 
seg på halen. Teknikeren som var ansvarlig 
for vedlikeholdet var ikke til stede under 
seansen, men ble allikevel holdt ansvarlig 
og suspendert fra stillingen uten lØnn. 
Skadene på flyet var betydelig. 



Seleded List of Approvak 

Aerospatiale/Aiphfi 1dSA307ilO 
Boeing BMS 3-11 
Bombardiedcanadair CMS564-03 

low Density Huid British Aerospace BAC.M.333 
Excellent Erosion Control Guifstream ll59SCH302 
Superior Rust Protect iond 'w Higlily Resistant to Acid Buildup 

I - -  Lockheed - - C-34-U24 
VcDonnell Douglas DMS 2014 
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DEF STAN 91 -1 0012 
MIL-PRF-23699F (STD) 

DEF STAN 91 -1 0112 

Ei0 2197 was sPecihcally formulated . . . 
m - to provide unsurpassed high teniperature petformance. 

- to be a 'Weetwide" oil (engines and accessories). 
- to exhibit excellent hydrolytic stability (acid control). 
- to provide acceptable color, load, and odor. 



CM-HUS BYGGER 28 FRITTLIGGENDE 
ENEBOLIGER PÅ ASK - GJERDRUM 

Meget solrikt og barnevennlig område 
beliggende i landlige omgivelser. 
Tomter fra ca. 700 kvm. 
Kort vei til Oslo og Gardermoen. 
Muligheter for tilpasninger. 
6 forskjellige hustyper tilpasset tomtene. 

RING FOR AVTALE OM EN UFORPLIKTENDE BYGGEPRAT: 

Salg: 
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EXACT 

Tlf.: 63 81 58 00 
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