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5 Instruks for brukerne
5.1

Generelt

MFL skal sørge for at det til enhver tid er tilgjengelig trådløs internettilknyting i
hangarområdet. Driftshåndboka skal til enhver tid finnes på www.mfl.no. Driftshåndboka
revideres hvert år i mars, og ved behov i august. Eventuelle revisjoner i august vil bli
annonsert på www.mfl.no og brukerklubbene vil bli informert. Brukere av flyplassen plikter å
holde seg informert om operative forhold og endringer som publisert via www.mfl.no, før
benyttelse av flyplassen.
Driftshåndboka skal til enhver tid være tilgjengelig hos brukerklubbene på flyplassen, og i de
respektive brukerklubbenes klubblokaler. Skolesjefene i NTNUF og OFK Mikro, samt
hovedinstruktør i NTNU FSK har ansvar for at denne instruksen tas inn i klubbenes
opplæringsprogram.
Denne instruks er gitt av Midtnorsk Fly- og Luftsportssenter AS (MFL). Den er gyldig inntil
ny instruks blir gitt. Instruksen gjelder for samtlige brukere av Oppdal Flyplass. Enhver
bruker skal ha lest og forstått denne instruks før deltagelse i fly- og luftsportsaktivitet ved
flyplassen. Brukere som bevisst bryter og/eller unnlater å rette seg etter instruksen og evt.
pålegg gitt av ansvarlig personell ved Oppdal flyplass kan bli bortvist fra anlegget.
Alle brukere er ansvarlig for at lover og regler blir overholdt, og skal bidra til at
ferdselsområde for fly er fritt for hindringer, at området er fritt for søppel og at publikum
holder seg på anviste plasser.
Opplysninger om denne instruks skal til enhver tid være tilgjengelig på flyplassens
informasjonstavle på hangar A. Likeledes skal avvik fra instruksen, uansett varighet, være
publisert. Slike avvik kan være gitt av MFL, brukerklubbene eller ansvarlig person lokalt.
I den grad denne instruks ikke er dekkende, gjelder de til enhver tid generelle instrukser,
bestemmelser og gjeldende lovverk gjennom Luftfartsloven, LT, NAK og NLF.
Såfremt ikke operative årsaker gjør det nødvendig, må opphold eller passering av luftfartøy
som er parkert og har motor i gang, ikke finne sted nærmere enn 20 meter fra propellfly og
helikopter, og 50 meter fra jetfly. Dersom personer som ferdes på flyplassen oppdager
gjenstander som åpenbart utgjør et hinder eller er til fare for lufttrafikken, skal vedkommende
fjerne gjenstanden. Dersom dette ikke er mulig skal vedkommende umiddelbart underrette en
av disse: fartøysjef(er), OBS, FPS, ASL, BS, HL, HFL

5.2

Flyplassen

Flyplassen eies og drives av MFL, som eies av NTNU FSK, NTNUF, OFK, Oppdal
Kommune og Våningshuset. MFL er flyplassoperatør.
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I teleløsningsperiodene kan bæreevnen på gruset del av sikkerhetsområdet være av
utilstrekkelig forfatning.
All radiokommunikasjon på flyplassen og i flyplassens nærområde skal foregå på frekvens
122.95 MHz. Fly som skal takse ut på banen, ta av eller lande skal alltid lytte på og bruke
denne frekvensen. Hvis det ikke er engelsktalende piloter som opererer på ENOP skal all
radiokommunikasjon foregå på norsk.
Brann- og havarirom finnes i Bakkestasjon. Nøkkel finnes i nøkkelboks med knusbart glass,
plassert på høyre side av døren til brann- og havarirom.
Beredskapsbil skal stå parkert i hangar B, nøkkel til bilen og hangar B er i brann- og
havarirom.
Røyking og all bruk av åpen ild er forbudt på flyplassområdet, dette gjelder også inne i
bygninger. Se skilting og respekter denne! Røykeforbudet gjelder også inne i kjøretøyer som
befinner seg innenfor forbudssonen.
Kanner og fat som er godkjent for diesel, bensin og jet-drivstoff skal kun oppbevares som
spesifisert i kapittel 5.9.
Hunder og andre tamme dyr skal holdes i bånd innenfor flyplassens område.
Barn skal til enhver tid være i følge med- og under oppsyn av voksne personer.
Uvedkommende skal holde en avstand på 20m fra propellfly eller helikopter og 50 m fra
jetfly med motoren i gang.
All aktivitet i lufta og på bakken skal skje i henhold til MFLs ”Konsesjon” og ”Godkjenning”,
gitt av LT og driftshåndboka. Se www.mfl.no

5.3

Flyaktivitet generelt

Alle fly som opererer på ENOP skal ha og benytte VHF-radio i henhold til gjeldende
regelverk og skal lytte på og bruke frekvens 122.95 MHz.
All høyderapportering i nærområdet til flyplassen gjøres i fot AMSL.
Før første flyging skal ASL, HL, eller aktuell fartøysjef inspisere plassforholdene i henhold til
IK-skjema ”Internkontroll – flyplassområdet”.
Dersom det pågår organisert seilflyaktivitet er BS ansvarlig for å koordinere valg av
baneretning i samråd med fartøysjefer.
Normalt skal alle benytte samme landingsmønster, dvs. downwind på sør siden av banen. Ved
landing skal man tilpasse seg øvrig aktivitet. Etter fallskjermhoppere har seilfly alltid
førsteprioritet.
Før avgang, plikter fartøysjefen å være oppdatert på bla. følgende:


om det er seilfly- og fallskjermaktivitet i området.
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om bommen på driftsveien er åpen, dette indikerer at det kan være trafikk på veien, en
person må da være på driftsveien og stoppe all trafikk på den delen av veien som er i
inn- og utflygingssonen.



om det er isdannelser på banen og om banen er tilstrekkelig brøytet. Hvis fartøysjefen
finner ut at det er behov for strøing og/eller brøyting, melder han dette behovet til NI’s
kontaktperson på tlf 959 01 090.

Om seilflyaktivitet pågår skal spesiell aktsomhet vises mht. oppstart, varmkjøring og taksing
til avgangsposisjon. Varmkjøring skal ikke skje på rullebanen når det pågår annen aktivitet.
Hensikten er å forebygge konflikt mellom seilfly som må lande og andre fly som oppholder
seg på rullebanen.
Ved taksing til avgangsposisjon skal man snu på en slik måte at luftstrømmen ikke rettes mot
seilfly som står parkert på siden av rullebanen.
Når seilfly lander eller seilflyslep tar av skal motoren på alle fly som er parkert på
oppstillingsplattformene ved flystripa være slått av.
All parkering av fly skal skje på oppstillingsplattformene. Fly skal skyves så langt ut at kravet
til hinderfrihet er ivaretatt. Sideflaten skal være hinderfri, flatens innerkant er parallell med og
25 m fra senterlinja i hele banens lengde og med 20 graders stigning. Spesielt skal man være
oppmerksom på sikkerhetssonen for avgang med seilfly (45 grader ut til hver side).
Om fallskjermaktivitet pågår, skal spesiell aktsomhet vises mht. oppstart og taksing utenfor
hangar. Luftstrømmen fra propellen må ikke rettes mot hoppere som pakker fallskjermer inne
i hangar. Det for å unngå grus og støv på pakkematta og i fallskjermene
Til luftfartøy på bakken og i luften skal det kun gis informasjon på 122.95 MHz. Fartøysjef
skal gjennomføre radiosjekk før avgang dersom andre også benytter flyplassen.

5.3.1 Bruk av luftrom – flygemønster
Unngå overflyging av bebyggelse generelt, spesielt under avgang. Ved avgang bane 25
anbefales venstresving før gården på sørsiden av E6, ved avgang bane 07 anbefales høyre
sving før Fagerhaug sentrum. Begge avgangsruter gir også bedre sikkerhet med bedre
mulighet for utelanding ved tidlig linebrudd i seilflyslep. Se kartskisse i kapittel 5.13.7.
Det er flyforbud over de områder som er avmerket på kartet vedlagt denne instruks (kapittel
5.13.1) og ellers annen tettbebyggelse og hytteområder. Forbudet gjelder opp til 3000 fot
AGL.
Det er viktig at alle fartøysjefene på motorfly sørger for å spre sin flyging over et størst mulig
område og lengst mulig vekk fra nærområdet til Oppdal flyplass slik at enkeltområder ikke
blir for mye støybelastet.
Seilfly og slepefly seil skal primært benytte områdene i sør og vest, lengst mulig vekk fra
flyplassen nærområde, når det er fallskjermaktivitet.
Fallskjermfly skal primært benytte området øst for flyplassen, lengst mulig vekk fra
flyplassens nærområde for opp- og nedstigning når det er seilflyaktivitet.
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Mikrofly og andre motorfly må tilpasse sin flyging etter fallskjerm- og seilflyaktivitet når det
gjelder flyområder.
Ervervsmessig flyging og IFR-flyging har prioritet foran luftsportsflyging, og
luftsportsaktivitet bør så langt det er mulig planlegges slik at ervervsmessige flyginger og
IFR-flyginger slipper å vente på fallskjermhoppere og seilfly i landingsrunden.

5.3.2 Separering av fly og fallskjermhoppere
Fallskjermdropp blir meldt over radio 5 minutter før, 2 minutter før og ved exit.
Fallskjermflypilot melder da dropphøyde, antall hoppere, og evt. trekk over 6000 fot(AGL).
Hvis det droppes utenfor flyplassens nærområde skal dette meldes.
Når det meldes exit og fram til hopperne henger i skjerm skal det ikke befinne seg andre fly i
lufta i droppsektoren.
Hvis fly skal ta av eller lande når det henger fallskjermhoppere i lufta, må piloten sørge for å
ha oversikt over alle hopperne som er lufta og sørge for at det er god avstand mellom seg og
hopperne, slik at det ikke er fare for kollisjon mellom hoppere og fly. Fly i, eller umiddelbart
på vei inn i, landingsrunde melder dette ved 5 eller 2 minutters varsel og dropp utsettes til
droppsonen er fri for trafikk.

5.4

Informasjonstjenesten

Bakkestasjonen skal være bemannet ved EMF og IFR-flyging og ellers ved forespørsel. OBS
vil gi informasjon om vær, bane og aktivitet i området
Brukere av flyplassen plikter å rette seg etter ordre gitt av over tårnets høyttalersystem.
Når OBS er operativ plikter han å ha en mobiltelefon lett tilgjengelig

5.5

Seilflyging

5.5.1 Generelt
Seilflyging skal foregå etter de instrukser gitt i Kapitel 5.3, med unntak av de begrensninger
som er knyttet til støy.
Ved all seilflyaktivitet utover enkeltflyginger, skal det opprettes en bakkestasjon for seilfly
med toveis radiosamband.
Flyplassen er i prinsippet åpen for all seilflyging organisert gjennom NTNU Flyklubb.
Tilfeldig besøkende som ønsker å fly kontakter ASL eller ansvarlig personell ved flyplassen.
Følgende aktiviteter skal avklares på forhånd slik at annen trafikk kan tilpasse seg:
Acroflyging.
Instrumentflyging.
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Overflygninger av banen.
Spinnøvelser.
Simulert linebrudd.
Ved stor seilflyaktivitet skal seilfly på vei ned melde fra over radio ved passering 400m over
banen. I tillegg skal man alltid melde downwind. Dersom et seilfly har dårlig radio, skal
bakkestasjonen melde fra over radio.
Dersom to eller flere fly skal lande med korte intervaller, vær nøye med å avtale i god tid over
radio. La elever få lande først. I disse tilfellene, skal det meldes finale, og om ønskelig, base.

5.5.2 Ansvarlig Seilflyleder(ASL)
Ansvarlig Seilflyleder (ASL) skal alltid være oppnevnt når det foregår skoling på seilfly,
ogved alle seilflyarrangementer utover enkeltflyginger.
Hver dag før første flyging starter er ASL ansvarlig for å inspisere plassforholden i ht. IKskjema ”Interkontroll – flyplassområdet”.
Brukerne er selv ansvarlige for å utnevne ASL.
ASL fungerer i henhold til S/NLFs instruks.

5.5.3 Bakkesjef seilfly (BS)
Ved organisert seilflyaktivitet skal det til enhver tid være oppnevnt BS. Denne skal fungere i
henhold til gjeldende instruks gitt av S/NLF.
BS er ansvarlig for koordinering av trafikk på bakken, er ansvarlig for at fly som lander blir
dratt av banen så fort som mulig og for at fly som skal opp blir klargjort med minst mulig
forsinkelse. BS må derfor alltid ha oversikt over fly i landingsrunden.
BS er ansvarlig for betjening av bakkeradioen.
BS skal være lett å identifisere, og skal følgelig bære vest merket ”bakkesjef”.

5.5.4 Strekkflyging
Fly på finaleglide skal melde sin ankomst 10 og 2 km før målpassering.
Målpassering skal enten skje minimum 50m over banen og med nok energi til å utføre en
normal landingsrunde, eller i form av landing rett inn.
Målpassering skal om mulig skje rett over rullebanen og parallelt med denne. Dette for å
unngå konflikt med eventuelle fallskjermhoppere.

5.6

Slepeflyging

Slepeflyging skal foregå i samsvar med instrukser for generell flyaktivitet på Oppdal.
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Enhver slepeflyger som skal tjenestegjøre på Oppdal skal inneha gyldige sertifikater og bevis
(slepelisens utstedt av NAK). Disse skal på forespørsel kunne vises til ansvarlig personell.
Linedropp skal normalt skje på kort finale om ikke annet er avtalt. Dersom linedropp/landing
skjer samtidig som at fly er linet opp på rullebanen skal passering skje merkbart på siden.
Dersom linen blir liggende inne på banen etter dropp, skal den fjernes umiddelbart. BS er
ansvarlig for at dette blir gjort.

5.7

Fallskjermhopping

5.7.1 Generelt
Flyplassen er i prinsippet åpen for all fallskjermhopping organisert gjennom NTNU
Fallskjermklubb. Tilfeldig besøkende som ønsker å hoppe kontakter hoppleder eller annet
ansvarlig personell ved flyplassen.
Ved organisert fallskjermhopping skal HFL lytte på en operativ VHFradio innstilt på frekvens
122.95 MHz. All hopping skal skje i henhold til de operative lover og regler som gjelder for
virksomheten
Landingsfeltet for fallskjermhoppere er mellom hangar C og rullebanen. Landing på selve
banen og i forlengelsen av denne må unngåes.
Det er forbudt å lande på parkeringsplassen foran hangarene. Dette på grunn av faren for
turbulens fra bygningene og muligheten for å kollidere med parkerte fly. Hoppere som bevisst
gjør dette vil bli bortvist fra anlegget.
Det er forbudt å krysse banen og forlengelsen av denne i skjerm lavere enn 1000 fot.
På og ved rullebanen må fallskjermhoppere holde god utkikk (seilfly lager som kjent lite lyd),
spesielt ved kryssing av stripa dersom det har vært nødvendig å lande på oppsiden. Overfor
landende fly er det viktig at personer som er nær, eller nærmer seg stripa holder seg i ro, og
har oppmerksomheten rettet mot flyet. Kryssing av stripa skal alltid skje ved taksebanen.
Elevhopping skal signaliseres overfor de andre brukerne ved særskilt signal. Det skal settes
opp vindmarkører for bakkevind på hoppfeltet.
Hoppfeltleder (HFL) er ansvarlig for å loggføre at alle hoppere returnerer til hoppfeltet i
rimelig tid etter landing. Dersom en hopper ikke returnerer innen rimelig tid, og ingen kan
bekrefte hvor hopperen har landet, skal søk iverksettes straks. Dersom seilflyaktivitet pågår,
plikter også seilflygere å delta i søket. Dette for å sikre at hoppere som har skadet seg i
landing utenfor hoppfeltet får hjelp så snart som mulig.

5.7.2 Hoppleder og Hoppfeltleder
Hoppleder (HL) og Hoppfeltleder (HFL) skal alltid være oppnevnt når det foregår
fallskjermaktivitet på plassen.
Brukerne er selv ansvarlige for å utnevne HL og HFL.
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HL skal inspisere plassforholdene i ht. IK-skjema ”Interkontroll – flyplassområdet”, hver dag
før første flyging finner sted og senere hvis forholden har endret seg slik at dette kan ha
betydning for flysikkerheten.
HL og HFL skal fungere i henhold til F/NLFs instruks.
HFL skal være lett å identifisere, og skal følgelig bære vest merket ”HFL”.

5.7.3 Større formasjoner
Ved større formasjoner skal HFL og pilot på hoppfly alltid forsikre seg om at luftrommet over
flyplassen og i droppsektoren er fri for andre fly (særlig seilfly), før dropp. Seilfly som er lavt
bør få lande først.

5.7.4 Hoppflyging
Hoppflyging skal foregå i samsvar med instrukser for generell flyaktivitet på Oppdal.
Hoppflyet skal så snart som mulig etter avgang svinge mot sektor sør og klatre ut av området i
denne sektoren.
Pilot i fallskjermfly skal melde om dropp 5 minutter, 2 minutter før og ved exit, det meldes:


5 minutter før dropp: Dropphøyde



2 minutter før dropp: Dropphøyde, antall hoppere og evt. trekk over 6000 fot(QFE)



Exit: Exit

Hensikten er at luftrommet over flyplassen og i droppsektoren skal være fri for fly ved
dropping (se kartskisse). Dersom det ikke lar seg gjøre å klarere luftrommet, gjøres et nytt
innlegg når luftrommet er klart. Bakkesjefen (seilfly) må ta initiativ til å opplyse hoppfly om
fly som ikke har forlatt området.
Dersom droppinnlegget har retning mot hytteområdet på nordvest siden av plassen, skal flyet
ved lave dropp (<5000ft) så snart som mulig fly ut av hytteområdet. Unngå å legge base før
dropp på nordvestsiden av flystripa (se kartskisse).

5.7.5 Bruk av større hoppfly
Når Oppdal flyplass brukes av fly med største tillatte starvekt inntil 6.500 kg for
fallskjermhopping gjelder følgende:


Politi, brannvesen og FPS skal varsles min. ei uke før flyginga starter.



Startrulledistansen (TORA) skal reduseres til 876 meter på bane 07 og 25.



Fartøysjef skal ha tilgang på aktuelle flyplassdata før første landing finner sted.
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Plassforholdene skal inspiseres av HL daglig og før første flyging finner sted. og om
forholdene har endret seg siden forrige inspeksjon slik at det kan ha betydning for
flysikkerheten.

Parkering, bilkjøring og publikum

Parkering av biler og hengere skal primært skje på parkeringsplassen utenfor bommen(se
kartskisse ). Parkering ved siden av hangaren er akseptabelt i mindre utstrekning når det er
liten aktivitet.
Bilkjøring på selve flyplassen er generelt forbudt, men brukerklubbene og driftspersonell kan
benytte kjøretøy med gult blinkende lys i forbindelse med drift.
Det skal alltid settes opp sperring med skilt på plassen mellom hangar A og C, som skal skille
publikum og evt. biler fra ferdselsområdet for fly.

5.9

Drivstoffanlegget

Det kreves godkjent opplæring for alle som skal betjene fuelanlegget. Opplæring skal gies av
en person som tidligere har gjennomført opplæring. Pensum er listet i kapittel 21.24. Alle
klubbene skal ha en person som er ansvarlig for å låse drivstoffanlegget når de forlater
plassen.
MFL er ansvarlig for alt vedlikehold av anlegget og at internkontrollrutiner blir utarbeidet i
henhold til tillatelse gitt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap(DSB), det
lokale eltilsyn(Oppdal Elverk) og i samarbeid med drivstoffleverandøren.
MFL er ansvarlig for bestilling av drivstoff og utfakturering. De eksakte kostnadene
(transport/forbruk/svinn) fordeles mellom brukerklubbene i henhold til innbyrdes
drivstofforbruk.
Det er forbudt å oppbevare kanner, fat o.l. med brannfarlig gass, flybensin, og/eller andre
væsker i brannklasse A og B inne i hangaren og andre steder på flyplassområdet utenom
anvist sted.
Drivstoffkanner, fulle eller tomme, skal lagres i dedikert kiste utenfor vestenden av
drivstoffanlegget og ingen andre steder.
Brukerne av drivstoffanlegget skal være kjent med bruken av drivstoffpumpa. Dette
inkluderer jordingspåbud, innholdet i brann- og havarirom i tårnbygg og hvordan dette
brukes.
Fylling av drivstoff skal kun foregå med slange og pistol fra basens stasjonære
drivstoffanlegg.
Under fylling av drivstoff skal en påse at:


Uvedkommende holdes på avstand.



Ingen passasjerer skal befinne seg i luftfartøyet som tankes.
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Motoren skal være avslått under fylling av drivstoff.



Alle bruk av ild i nærheten av luftfartøyet er forbudt (se BSL E 4-1 pkt. 6 om ordensog sikkerhetsbestemmelser).



Jording skal tilkobles før bensinlokket åpnes. Eksplosjonsfaren er størst ved lave
temperaturer med tørr snø.

5.10 Havariplan
Havariplanen skal alltid være oppslått på informasjonstavla på hangar A.
Brukere av plassen plikter å ha god kunnskap om havariplanen.

5.11 Modellflyging og annen bruk av flyplassen
Modellflyging skal ikke skje mens det foregår annen aktivitet på plassen.
Andre luftsportsaktiviteter som hanggliding, paragliding og ballongflyging, kan tillates når
annen fly- eller hoppaktivitet pågår, men kun etter avtale med ansvarlig personell på plassen i
hvert enkelt tilfelle.
Styret i MFL kan gi tillatelse til bruk av flyplassen til stevner og andre formål etter søknad
(eksempelvis modellflystevne og motorsport).

5.12 Annen Informasjon
MFL er eier og ansvarlig flyplassoperatør av Oppdal flyplass, Fagerhaug. Delegering av
ansvar og myndighet reguleres gjennom disse instrukser, retningslinjer og avtaler. Ved annen
bruk av flyplassområdet (som faller utenfor disse instrukser), skal det foreligge skriftlige
avtaler mellom bruker og MFL.
Styret i MFL fungerer som klageinstans/tvisteorgan.
Styret i MFL kan i den grad det finner det nødvendig, delegere myndighet og ansvar til
klubber eller annet særskilt personell for en nærmere angitt tid.
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Kartskisser
Kart med droppsektor

Innenfor det fargelagte område er flyplassens nærområde, området hvor fallskjermhopperne
blir droppet i og henger i skjerm.

Driftshåndbok for Oppdal flyplass, Fagerhaug

Side 24 av 99

Utarbeidet av: MFL

5.13.2

Kontrollert av: -

Godkjent av: OAN

Siste revisjonsdato: 18.04.2021

Kartskisse over flyplassen

P = bilparkering
Tallene 1 til og med 6 = flyoppstillingsplattform 1, 2, 3 osv.
A, B, C, D og E er hangarer

5.13.3

Landingsmønster for fallskjermhoppere

Blå piler viser landingsmønster ved nord og østlig vind.
Grønne piler viser landingsmønster ved sør og vestlig vind
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5.13.4

Prinsippskisse for dropping av hoppere

5.13.5

Prinsippskisse for dropping av formasjoner
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Oversikt over innflygingsledelys

Denne figuren er tilgjenglig på www.mfl.no i høyere oppløsning i pdf format.
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Oversikt over foretrukne utflygingsmønstre
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