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1 Innledning
Driftshåndbok for Oppdal Flyplass, Fagerhaug.
Driftshåndboka er ett redskap for eierne, styret i MFL, flyplassjef og brukerne av Oppdal
Flyplass. Regelverket omfatter alle som driver fly- og/eller luftsportsaktivitet på plassen. Det
er brukerklubbenes flygere og flyoperatørers ansvar at alt personell som skal drive aktivitet på
Oppdal flyplass kjenner innholdet i driftshåndboka aktuelt for deres aktivitet.
Driftshåndboka revideres hvert år i mars, og ved behov i august. Gjeldende versjon skal være
tilgjengelig på www.mfl.no. Revidering av driftshåndboka og vedlikehold av www.mfl.no er
styret i MFL sitt ansvar. Revisjoner som f. eks. er en følge av endringer i lovverkt eller
utforming av flyplassområdet og som kommer utenom revisjonene, vil bli lagt ut på
www.mfl.no under Operativ kunngjøring og vil bli tatt inn i driftshåndboken ved første
revisjon.
Lover og forskrifter etc. setter krav til den operative virksomheten på Oppdal flyplass. Feil
eller mangler i driftshåndboka fritar ikke brukerne for ansvar ved brudd på Luftfartsloven,
Luftfartstilsynets, NLF og NAK’s instrukser, bestemmelser og lovverk.
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2 Revisjoner
Revisjon foretas hvert år i mars, og ved behov i august. Dersom driftshåndboka blir revidert i
august vil dette bli annonsert på www.mfl.no og brukerklubbene vil bli informert spesielt.
Revisjonene blir utført av FPS i samarbeid med styret, brukerne, sikkerhetsforum og leder for
elektrotjenesten. Driftshåndboka blir, ved større endringer, kontrollert av Kjartan Haaker
Tørum (KHT), før den godkjennes av Odd Asbjørn Nyberg (OAN). Identifisering av rettelser
blir ivaretatt ved at alle versjonene som blir lagt ut blir lagret elektronisk når det kommer nye
versjoner. Ansvaret for denne lagringen har Carl Petter Levy som foretar den tekniske
redigeringen av driftshåndboka. Gjeldene versjon ligger ut på www.mfl.no under
Driftshåndboka. Endringer av driftshåndboka mellom revisjonene ligger ut på www.mfl.no
under Operative kunngjøringer. Disse vil bli tatt inn i driftshåndboka ved første revisjon.
Dato

Endringer

26.01.2005

Utført av

Kontroll

Godkjent

MFL

JB

16.03.2005

Kap 1-3,5,9,11-17,19

MFL

JB

29.03.2005

Kap 17.3

MFL

JB

09.11.2005

Kap 4,5.9

MFL

JB

30.01.2006

Revisjon E

MFL

JB

22.02.2006

Kap 11.2,11.3,11.4,19.2

MFL

JB

02.04.2006

Kap 4, 9

MFL

JB

04.04.2006

Rev. F

MFL

JB

21.08.2006

Rev. G

MFL

JB

01.09.2006

Rev. H

MFL

JB

27.03.2007

Kap.
MFL
1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19
20,21

AL/KHT

JB

05.12.2007

Kap. 4, 12.4.3, 21.3

MFL

AL/KHT

JB

31.03.2008

Kap. 2, 3, 5 (spesielt 5.9), 11.3, 12.4.1,
14.1, 19.1, 19.2, 19.3, 21,

MFL

AL/KHT

OAN

31.10.2008

Kap. 5.9, 11.3.

MFL

AL/KHT

OAN
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Utført av

Kontroll

Godkjent

31.03.2009

Kap. 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14 og 21

MFL

AL/KHT

OAN

31.03.2010

Kap. 1, 2, 5.9, 5.13.6, 21.19, 21.20

MFL

AL/KHT

OAN

14.04.2011

Kap. 4, 5.3, 5.13, 11.3, 11.4, 19.3

MFL

AL/KHT

OAN

29.03.2012

Kap. 4, 5.3.1, 5.13.1, 5.13.6, 5.13.7,
9.2.18, 11.3, 13 og enkelte skrivefeil

MFL

AL/KHT

OAN

03.05.2013

Kap. 21.5, 21.12, 21.14, 21.16, 21.17,
21.19, 21.20, 21.21, 21.22 (ny)

MFL

AL/KHT

OAN

06.06.2015

Kap. 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5.1, 9.2.3, 9.2.18, MFL
11.1, 11.3, 11.4

AL/KHT

OAN

08.04.2016

Kap. 2, 5.3, 8, 11.4, 12.7.1, 19.4, 19.6,
21.10

KHT

OAN

09.04.2017

Kap. 2, 4, 5.3.1, 5.3.2, 5.7.1, 5.7.4, 5.13.1, MFL
5.13.2, 5.13.3

OAN

01.06.2018

Kap 4, 5.9

MFL

OAN

10.02.2020

Kap 11.4

MFL

OAN

18.04.2021

Ingen endringer

MFL

OAN
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3 Definisjoner
Brukerklubb:

De klubber som til vanlig opererer på flyplassen, og som er aksjeeiere i
MFL.

Bruker:

Person/Operatør som driver luftsportsaktivitet og annen flyging fra
flyplassen.

Klubbfly:

Fly som eies og drives av brukerklubbene.

Stevne:

Et arrangement hvor det inviteres til, annonseres eller planlegges
spesielle aktiviteter. Dette kan være konkurranser eller stevner innen
luftsport, flyging, modellflyging og motorsport.

Forkortelser:
AGL

Above ground level

ARP

Airport reference point

AMSL

Above mean sea level

ASL

Ansvarlig seilflyleder

AFPS

Assisterende flyplassjef

BS

Bakkesjef seilfly

BSL

Bestemmelser for sivil luftfart

EMF

Ervervsmessig flyging

ENOP

Internasjonal (ICAO) betegnelse for Oppdal flyplass (E=Europa ,
N=Norge , OP=Oppdal)

FL

Flight level

FPS

Flyplassjef

HL

Hoppleder

HFL

Hoppfeltleder

IFR-flyging

Flyging utført i samsvar med instrumentflyreglene. For at slik flyging
skal kunne gjennomføres kreves det at Bakkestasjonen bemannes og
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flyoperatøren skal ha godkjenning fra Luftfartstilsynet for den typen
operasjon og for det aktuelle flyet som skal brukes på Oppdal flyplass.
LFE

Leder for elektrotjenesten

LT

Luftfartstilsynet

MFL

Midtnorsk Fly- og Luftsportssenter AS

NAK

Norsk Aero Klubb

NLF

Norges Luftsportsforbund

NTNU FSK

NTNU Fallskjermklubb

NTNUF

NTNU Flyklubb

OFK

Oppdal Fly Klubb

OBS

Operatør bakkestasjon

SHT

Statens havarikommisjon for transport
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4 Flyplassinformasjon
Flyplassens navn:

Oppdal flyplass, Fagerhaug

ICAO betegnelse:

ENOP

Eier og flyplassoperatør:

Midtnorsk Fly og Luftsportssenter AS

Kontaktperson:

Odd Asbjørn Nyberg,

Status:

Flyplass til privat bruk

IFR-flyging:

Flyoperatør må ha Luftfartstilsynet godkjenning for slik
flyging på Oppdal flyplass. Bakkestasjonen skal
bemannes.

Ervervsmessig flyging:

Før flyging finner sted skal flyoperatør signere kontrakt
med MFL. Bakkestasjonen skal bemannes.

Godkjenning:

Utstedt av Luftfartstilsynet, gjeldende fram til 1.
november 2021.

Konsesjon:

Utstedt av Luftfartstilsynet, gjeldende fram til søknad
om fornyelse er ferdigbehandlet.

Beliggenhet:

N6239´07” E00951´17”(ARP)

Høyde over havet:

1834 fot (559m)

Luftrom:

Flyplassen ligger i klasse G luftrom. Over flyplassen
starter CTA og kontrollert luftrom klasse C ved FL 135.

Baneretninger:

25 og 07

Rullebane:

1000 x 18 m asfalt. Den har ensidig tverrfall (1,5 %)
mot sør.

Sikkerhetsområdet:

25m på hver side av senterlinja og i forlengelsen av
denne, samt 30 meter før terskel og etter baneende.
Dekke på sikkerhetsområde er asfalt og grus..

Største tillatte fly:

a) Fly med maks startvekt inntil 5.700 kg.

tlf: 932 17 042

b) Fly for løfting av fallskjermhoppere med maks
startvekt inntil 6.500 kg
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Tilgjengelig startrulledistanse (TORA):

a) 07 og 25, 936m

b) 07 og 25, 876 m

Tilgjengelig landingsdistanse (LDA):

a) 07 og 25, 936m

b) 07 og 25, 876 m

Taksebane:

Asfaltert bredde 9 m. Dimensjonert for privateide fly
brukt til privat flyging med maks. startvekt inntil 5700
kg og maks. avstand mellom yttersiden av hovedhjulene
på 5.7m(BK 200).

Oppstillingsplattform:

1. Stor, nærmest taksebane, for EMF og IFR-flyging,
asfaltdekke, 900 m2.
2. Seilflyoppstillingsplattformer ved stor plattform,
asfaltdekke, 700 m2.
3. I baneende 07, grusdekke, 700 m2.
4. I baneende 25, grusdekke, 700 m2.
5. Mellom hangar A og C, asfaltdekke, 1200 m2
6. Mellom hangar A/B og D, asfaltdekke, 1500 m2.

Vindpølse:

Flombelyst, plassert midt på banen 64 meter nord for
senterlinja.

Banemerking:

Banenummer 07 og 25, senterlinje-, rullebanekant-,
terskel- og midtmerking

Taksebane:

Senterlinje

Banebelysning:
Type: ADB, full flush
Banekantlys:
9 stk rundtstrålende med fast lys på hver side av
senterlinja. 8 stk hvite, på midten av banen 1 stk gult,
468 m fra terskel/baneende. Avstand mellom lysa fra 93
til 95 meter.
Terskellys:
3 stk på hver side med fast grønt lys i
innflygingsretningen, på linje gjennom terskelen. Det
innerste lyset på linje med banekantlysa, 2,5 m avstand
mellom lysa. Avstand fra terskellysa til første par med
banekantlys er 30 m.
Baneendelys:
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3 stk på hver side med fast rødt lys i start/landingsretningen, på linje gjennom baneenden. Det
innerste lyset på linje med banekantlysa, 2,5 m avstand
mellom lysa. Avstand fra siste par med banekantlys til
baneendelysa er 30 meter.
Markeringslys for slutten på sikkerhetsområdet/enden av
asfalt:
1 stk på hver side med fast blått lys i start/landingsretningen, på linje med banekantlysa. Bane 07
34 meter etter baneendelys, bane 25 30 meter etter
baneendelys.
Innflygingslys:
Kategori 1 innflygingslysanlegg:
Det er montert 1 tverrekke, 150 meter fra terskel, bane
25. Tverrekken består av 6 stk lys type IDMAN
IDM2982 med 150W lyskilder, plassert 3 og 3 på hver
side av senterlinjen, i terskelens horisontalplan, og
vinkelrett på CL. Første lys er plassert 4 meter fra
forlengelsen av senterlinja, deretter 2 meter mellom
lysene.
Avvik fra BSL E 3 - 2, §13-26:
Innflygingslysanlegget har ikke lys montert i forlengelse
av senterlinje.
Innflygingslysanlegget består av kun en tverrekke på
150 meter.
Visuelt glidebaneanlegg:

PLASI montert på bane 07, 125 meter inn fra terskel på
venstre side og bane 25, 136 meter inn fra terskel på
venstre side. Glidevinkel er 4,5° på bane 07 og 25.

Sirklingslys:

3 stk sirklingslys montert for sirkling til bane 07
1. Rånnåsetra: N623739”, E00951’03”, 2165 fot
(660m) AMSL
2. Bjørndalssetra: N623743”, E00949’09”, 1936 fot
(590m) AMSL
3. Hårstad: N623824”, E00947’18”, 2064 fot
(629m) AMSL
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Det er montert 2 enkeltstående innflygingsledelys i
forlengelse av finale 25 - på følgende steder:
 Mobilmast ved Oppdalsporten, ca 1800 meter fra
terskel 25, N62°39´39” E009°53´26”, 1814 fot
(550m) AMSL
 Lysmast ved Skogheim, ca. 4400 meter fra terskel 25,
N62°40´03” E009°56´21”, 1912 fot (600m) AMSL
Avvik fra BSL E 3 - 2, §13-30:
Innflygingsledelysene består av ett enkeltstående
lyselement, ikke en gruppe lys.
Avstand mellom de 2 lysene er 2600 meter.

Radiofrekvens:

122,95 MHz

Hinder/avvik:

Vindpølsa, ´N 6239’ 07”, E00951´03” er flombelyst,
penetrerer sideflata med 3 meter.
Rullebanen har ensidig tverrfall møt sør. Dette medfører
at sideflate nord og dens innerkant som er 25m fra
senterlinja og parallelt med denne, ligger ca 0,35 m
over nærmeste punkt på senterlinjen.

Landingsavgift:

Motorfly inntil 1500 kg: Kr. 100,- pr landing. Større fly
etter avtale. Mikrofly kr 50,- pr landing. Betales i kassen
ved hangar A.

Drivstoff:

Avgas 100 LL og Jet A-1. Det selges ikke drivstoff til
eksterne brukere.

Informasjonstjeneste:

Bakkestasjonen er operativ ved ervervsmessig flyging
og ved IFR-flyging.

Værinformasjon:

Send meldingen Sta til tlf. nr. 482 12 740.

Innflygingsmønster:

Downwind på sør-siden av banen.

Spesielle forhold:

Flyaktiviteten skal foregå i de tidsrom
konsesjonsvilkårene fastsetter. I perioder kan det være
stor aktivitet i forbindelse med fallskjermhopping,
seilflyging og mikroflyging. Vær oppmerksom på
droppsektoren som benyttes i forbindelse med
fallskjermhopping (jfr. Instruks for brukerne).

Støy:

Unngå flyging over tettbebygde områder. Fly aldri under
3000 fot over revefarmer ca 7 km sørvest for flyplassen,
hytteområder og tettbebyggelse.
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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.

Driftshåndbok for Oppdal flyplass, Fagerhaug

Side 21 av 99

Utarbeidet av: MFL



5.8

Kontrollert av: -

Godkjent av: OAN

Siste revisjonsdato: 18.04.2021

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.
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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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6 Driftsveien
Driftsveien som går fra E6 sør for flyplassen og rundt baneende 07, skal være stengt med bom
slik at uvedkommende ikke kan kjøre inn på flyplassområdet via denne vegen.
Bommen skal stå åpen når driftsveien er i bruk. Dette er et signal om at veien er i bruk.
Når veien er i bruk skal det ved avgang og landinger være en person på driftsveien som
stanser all trafikk på denne i inn/utflygingssonen.
Bommen skal alltid lukkes av brukeren når denne forlater området for dagen.
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7 Beredskapsbil
Bilen skal benyttes til utrykning ved brann og havari, og til inspeksjon av flyplassområdet.
Bilen skal være parkert i hangar B.
Nøkkel til bilen og hangar B finnes i brann og havarirom.
Bilen vil bla. bli brukt til følgende formål:


Bremsemålinger (friksjonsmålinger) om vinteren.



Inspisere rullebanen og området rundt for hindringer, dyr etc.



Utrykning. Bilen er utstyrt med brannslukkingsutstyr og redningsutstyr.

Når bilen benyttes på flyplassområdet skal gule blinklys på taket av kjøretøyet benyttes.
Ved utrykninger skal bilen benytte blått blinkende lys.
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8 Ervervsmessig og IFR flyging
Flyplassen er utbygd med tanke på EMF eller IFR-flyging for flyoperatører med godkjente
prosedyrer og nødvendig tillatelse fra Luftfartstilsynet for flyging på Oppdal flyplass. Det
tillates brukt fly med største tillatte startvekt på 5700 kg.
Det er bare oppstillingsplattform 1 ved flystripa, oppstillingsplattform 6 utenfor hangar B og
hangar B som skal brukes til parkering av disse flyene.
Flyoperatør som ønsker å benytte flyplassen og innehar slik tillatelse, skal kontakte Nyvold
Installasjon AS v/ Ole Erik Vognild i god tid før flyging, fortrinnsvis 24 timer før men minst
6 timer før ankomst/avgang.
MFL har inngått avtale med Nyvold Installasjon AS (NI) som kontakt for all EMF eller IFRflyging. NI har døgnvakt.
Kontaktperson NI

Ole Erik Vognild

959 01 090

NI vil varsle nødvendig personell (OBS).
NI vil varsle mannskap for banepreparering ved behov.
Telefon Bakkestasjon, Oppdal Flyplass

72 42 39 03

Telefaks Bakkestasjon, Oppdal Flyplass

72 42 39 03

Dersom flyoperatøren ønsker hevet brann og havariberedskap må dette varsles til NI
fortrinnsvis 24 timer- og minimum 6 timer før flyging.
Kommunikasjon med fartøysjef skal alltid besørges av OBS, på VHF-radio frekvens 122.95
og med norsk språk.
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9 Bakkestasjon
9.1

Bakkestasjon

Flyplassen har en bakkestasjon som skal bemannes ved EMF og ved IFR-flyging. Denne
betjenes av en kvalifisert person, heretter kalt operatør bakkestasjon (OBS).
OBS har som oppgave å:
påse at hinderfriheten og overflatebeskaffenheten (bakkens jevnhet og hardhet,
snø-/isforhold samt plassens utstyr og hjelpemidler) er slik at flygingen kan foregå på
en betryggende måte.
Yte informasjon om annen kjent trafikk i området, både i lufta og på bakken.
Gi opplysninger om vindretning og vindstyrke
Gi opplysninger om bane i bruk
Gi opplysninger om aktuelt lufttrykk (QNH) og temperatur
Gi opplysninger om baneforhold, slik som vann, snø, sørpe og is.
Gi opplysninger om vær, slik som sikt, rullebanesikt, vertikalsikt og skydekkehøyde.
Gi opplysninger om lysanlegg i bruk.
Bakkestasjonen har følgende utstyr:
Kraftig lyskaster til både å kunne belyse sikkerhetsområdet om natten for dyr, for
siktvurdering og enkle skydekkevurderinger.
Kraftig høyttaler i tårnet for adressering til eventuelle uautoriserte bevegelser på
flyplassområdet.
Værstasjon
Nattkikkert og dagkikkert
2 VHF radioer
2 UHF radioer
Signalpistol
Telefon og telefaks
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Beredskapsbil
PC med skriver

9.2

Opplæringsplan for operatør bakkestasjon

9.2.1 Innledning
Opplæringsplanen skal gi en oversikt over den informasjon som skal være kjent for den
person som betjener bakkestasjonen ved Oppdal Flyplass, Fagerhaug. Det er FPSs ansvar at
de aktuelle personer har fått nødvendig opplæring iht. til denne planen. Opplæring skal
minimum være et kurs på 5 timer, og opplæring skal bekreftes skriftlig.
Følgende kapitler er inntatt i denne opplæringsplanen:
9.2.2 Beskrivelse av utstyr
9.2.3 Kommunikasjonsfraseologi
9.2.4 Instrukser/internkontroll

9.2.2 Beskrivelse av utstyr
Den personen som betjener bakkestasjonen skal være kjent med følgende tilgjengelig
ustyr:

9.2.3 Flyradio
Bakkestasjonen er utstyr med 2 stk flyradioer, en som er stasjonær og en håndholdt.
Stasjonær flyradio har en sendeeffekt på 35W og benyttes til kommunikasjon med
luftfartøy på flyplassens frekvens 122,95 MHz, og skal alltid være innstilt på denne
frekvensen.
Bærbar flyradio benyttes på flyplassens frekvens 122,95 når operatør må forlate
bakkestasjonen for inspeksjon av utvendige anlegg. Kan med fordel benyttes på
frekvens 125,70 (Norway Control) når operatør befinner seg i bakkestasjonen.
Brukermanual finnes i FDV-instruks for de elektrotekniske anleggene, kap. 8. Denne er
plassert i bokhylle i bakkestasjonen.
Før OBS kan bruke flyradioen i kommunikasjon med fartøysjefer skal han minimum ha
gjennomgått et kurs i bruk av flyradio og kunne fraseologi iht. kapittel 9.2.18. Kursets
innhold, mål og kursleder skal være godkjent av flyoperatøren (Sundt Air).

9.2.4 Værstasjon
Det er montert en værstasjon i tilknytning til bakkestasjonen. Denne gir nødvendige
værdata til operatøren, og kan også sende værdata til mobiltelefon på forespørsel.
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Operatør må ha kjennskap til plassering av de forskjellige følerne for værstasjonen, og
være informert om mulige feilkilder som kan påvirke værstasjonens data.
Brukermanual finnes i FDV-instruks for de elektrotekniske anleggene, kap. 7. Det
finnes også en egen perm med dokumentasjon for værstasjonen. Disse er plassert i
bokhylle i bakkestasjonen.

9.2.5 Lyskaster
Det er montert en kraftig lyskaster utvendig på tårnbygget. Denne brukes primært til å
belyse flyplassen og områdene rundt, for observasjon av vilt, uvedkommende personer
og andre forhold som kan påvirke sikkerheten.
Lyskaster tennes og slukkes fra egen bryter på panel i bakkestasjonen, men må betjenes
manuelt for søking i området.
Nærmere opplysninger finnes i FDV-instruks for de elektrotekniske anleggene, kap. 6.
Denne er plassert i bokhylle i bakkestasjonen.

9.2.6 Dagkikkert
Det finnes en dagkikkert i skuffen på kontorpulten, som benyttes for inspeksjon av
ferdselsområdet og omliggende områder fra bakkestasjonen i dagslys.

9.2.7 Nattkikkert
Det finnes en nattkikkert i skuffen på kontorpulten som benyttes for inspeksjon av
området fra bakkestasjonen i skumring og i mørke.
Nærmere opplysninger finnes i FDV-instruks for de elektrotekniske anleggene, kap. 10.
Denne er plassert i bokhylle i bakkestasjonen.

9.2.8 Høyttaleranlegg
Det er montert et høyttaleranlegg utvendig på bakkestasjonen, med forsterker plassert
på skap for værstasjonen. Dette benyttes for henvendelse til personer som befinner seg i
nærheten av flyplassen, bl.a. for å hindre uvedkommende ferdsel på eller nær
flyplassen.
Nærmere opplysninger finnes i FDV-instruks for de elektrotekniske anleggene, kap. 9.
Denne er plassert i bokhylle i bakkestasjonen.

9.2.9 Telefon/telefaks
Det er montert en kombinert telefon/telefaks i bakkestasjonen. Denne er tilkoblet en
analog linje fra Telenor. Telefaksen benyttes for mottak av værdata og lignende og for
sending av feilrapporter som krever oppfølging av annen part.
Nærmere opplysninger finnes i FDV-instruks for de elektrotekniske anleggene, kap. 14.
Denne er plassert i bokhylle i bakkestasjonen.
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Kontrollpanel

På veggen i bakkestasjonen er det montert et kontrollpanel med følgende funksjoner:
Banelys og tverrekke 25, AV/PÅ
Banelys og tverrekke 25, trinnregulering i 6 trinn
Lys vindpølse AV/PÅ
Visuell glidebane PLASI AV/PÅ
Driftslamper for PLASI
Nærmere opplysninger finnes i FDV-instruks for de elektrotekniske anleggene, under
kapitler for de enkelte lysanleggene. Denne er plassert i bokhylle i bakkestasjonen.

9.2.11

Fjernstyring av lysanlegg

Følgende lysanlegg kan kun betjenes via mobiltelefon:
 Sirklingslys, 3 stk
 Innflygingsledelys, 2 stk
Prosedyre for fjernstyring er slått opp i bakkestasjon.

9.2.12

Signalpistol

I skuffen på bakkestasjonen finnes en signalpistol og patroner som kan benyttes for å
jage vilt og fugler fra ferdselsområdet.

9.2.13

Beredskapsbil

Det er anskaffet en beredskapsbil som benyttes av operatør på bakkestasjonen. For
ytterligere informasjon om denne se Driftshåndboken om ”Beredskapsbil” og”
Internkontroll – beredskapsbil”.
Bilen skal startes opp og være i beredskap ved enhver start eller landing i forbindelse
med NT- og/eller IFR-flyging.

9.2.14

Internradio UHF
To stykk bærbare radioer for internkommunikasjon og kommunikasjon med
kjøretøyer som driver banepreparering.
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PC med skriver
Skal alltid være operativt med internettilknyttning for at driftshåndboka skal være
tilgjengelig, slik at utfylling og lagring av IK-kontrollskjema skal kunne skje
elektronisk.

9.2.16

Fraseologi mellom fly og bakkestasjon

9.2.17

Krav til radiooperatør

Radiooperatøren på Oppdal flyplass Fagerhaug skal være kjent med belysning, meteorologi
og sambandsutstyret som er installert
9.2.17.1 Radiooperatør med flytelefonisertifikat uten begrensninger kan nytte engelsk
ICAO fraseologi
9.2.17.2 Radiooperatør uten slikt sertifikat skal snakke norsk
9.2.17.3 Informasjon til fartøysjefen om vær- og baneforhold
Informasjon som flyet skal ha er opplysninger om vindretning og styrke og vindkast,
lufttrykk, anslått skydekke og sikt, temperatur, banestatus og eventuelle avvik fra operasjonell
status på plassen mht. manglende belysning (om natten) mulig sjenerende aktiviteter i
nærheten og lignende.
9.2.17.4 Flyet skal også ha informasjon om kjent trafikk i området.

9.2.18

Kommunikasjon mellom fly og bakke.

Kommunikasjon mellom flyet og bakken vil finne sted før instrument eller visuell innflyging
påbegynnes etter avtale med Norway Control og fortsette til flyet har stoppet motorene på
bakken. Ved oppstart og bevegelse for avgang og etter avgang inntil kontakt med Norway
Control er etablert.
9.2.18.1 Fraseologi innflyging 25 (instrument i mørke)
Fly: Fagerhaug dette er MTD181.
Bakken: MDT 181 hører deg bra.
Fly: MDT 181 vi nærmer oss OP 113 (er visuell 10 nm. S.Ø.) hvordan er forholdene.
Bakken: MDT 181 vinden er fra 230 grader varierende mellom 200 og 260, styrke 10
kts gust 20, trykk 1012, - 3 grader, anslått lavere halvskyet i 2000 og overskyet i 3000
utenom snøbyger og mer enn 10 km sikt. I snøbyger ukjent skyhøyde og sikt 1 til 2
km. Bremseeffekt middels, men dårligere i sikringssonen og PAPI bane 07 er ute av
drift. Et klubbfly tok av for 10 minutter siden og fløy VFR nordover. Informer meg
når dere starter innflygingen.
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Fly: Dette er MDT luftrykket er 1002, bane i bruk 25, begynner innflygingen og hold
oss informert om utviklingen.
Bakken: MDT 181 et snøvær driver over plassen og sikten er redusert til under 2 km.
Fly: MDT 181 i nærmer oss OP112 og går opp til 8000 fat og legger oss på vent.
Bakken: MDT 181 snøbygen gir seg og sikten mot Oppdal er over 5 km.
Flyet: MDT 181 vi starter innflygingen og varsler plassen i sikte.
Bakken: MDT 181 ok. Et fallskjermfly tar nu av og har kurs mot Oppdal
Fly: MDT 181 Ok. Fallskjermfly dette er MDT 181 hva er dine
passende svar).

intensjoner (Får

Fly: MDT 181 vi har passert OP 111 og ser plassen, vind retning og hastighet.
Bakken: MDT 181 jeg ser dere, vinden er 240/10 gust 15, banen er dekket med lett
snø og bremseffekten er vurdert middels med glatt sikringssone på siden.
Fly: MDT 181.
Bakken: MDT 181 landet 27 og parkeringsplassen er glatt.
Fly: MDT 181 takk.
Ved vindretning som nødvendiggjør sirkling til bane 07 blir fraseologien i hovedsak
den samme med unntak av at partene bekrefter at bane 07 er i bruk.
9.2.18.2 Fraseologi ved avgang blir som følger:
Flyet: Oppdal dette er MDT 181 vi er klare.
Bakken: MDT 181, Oppdal, vinden er 230/10, trykk 1002, temp. –3,
fallskjermhopping og glideflyging på gang. Glideflyet tar nu av og fallskjermflyet
klatrer syd for plassen.
Flyet: MDT 181, trykk 1002, har avgående gliderekvipasje i sikte. Kan du be
fallskjermflyet vente med dropping til vi er ute av området.
Bakken: Fallskjermflyet Oppdal MDT 181 tar snart av, kan du se ham og vente med
dropping til ha er ute av området.
Fallskjermflyet: Ok vi ser ham og har kontakt..
Bakken: MDT 181 rullebanen er fri.
Flyet: MDT 181 vi takser ut for bane 25, etter avgang svinger vi til venstre og går ut
mot OP 112.
Flyet: MDT 181 vi er klare og ruller.
Driftshåndbok for Oppdal flyplass, Fagerhaug

Side 37 av 99

Utarbeidet av: MFL

Kontrollert av: -

Godkjent av: OAN

Siste revisjonsdato: 18.04.2021

Flyet: Oppdal/MDT 181 vi har kontakt med Norway Control og forlater frekvensen.

Dette er et eksempel på kommunikasjon mellom fly og bakken, men prosedyrespråket skal
ikke være til hinder for alminnelig kommunikasjon om forhold som måtte ha betydning for
operasjonene som usikkerhet mht. observasjoner av vilt, ukjente personer, usikkerhet mht.
opplysninger fra instrumenter osv.
Det er ikke å forvente at flyet vil svare på henvendelser fra bakken like før landing og rett
etter avgang grunnet besetningens oppgaver med flyhåndtering og sjekklister.
I usikkerhetssituasjoner er det spesielt viktig å være klar over at det er flybesetningen som har
ansvaret for å iverksette nødvendige tiltak, men at bakken gir all mulig informasjon om
situasjonen. Inntreffer hendelser som åpenbart har satt besetningen ut av spill, skal OBS
overta styringen i henhold til havariplan.
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10 Bruk av kjøretøy på plassen
10.1 Kjøretøy
Kjøretøy som brukes på flyplassen skal være utstyrt og vedlikeholdt i henhold til de til enhver
tid gjeldende bestemmelser, herunder kjøretøyforskriftene.
Farger og merking av kjøretøy skal være i henhold til bestemmelsene i Avsnitt 10.3.
Kjøretøy som regelmessig brukes i forbindelse med banevedlikehold skal være utstyrt med
radio som gir mulighet til toveis radiosamband med tårntjenesten.
Kjøretøy som regelmessig brukes på manøvreringsområdet skal ha påmontert gult blinkende
lys.

10.2 Kjøring på flyplassområdet
Enhver som bruker kjøretøy inne på flyplassområdet plikter å sette seg inn i de lokale
trafikkbestemmelsene gitt i dette kapittelet.
Når flyplassen er åpen for lufttrafikk gjelder de alminnelige trafikkregler for offentlig
veitrafikk på flyplassen så langt disse ikke er i strid med forskrift eller denne instruks.
Kjøretøy må bare føres av den som har godkjent førerkort for angjeldende kjøretøy i henhold
til førerkortforskriftene. Biltilsynet kan gi unntak fra dette kravet for kjøring innenfor
flyplassområdet.
Fører av kjøretøy som kjører på ferdselsområdet skal være særlig aktsom for å unngå konflikt
med personer, kjøretøyer og luftfartøyet.
Kjøretøy skal ikke kjøre under vingene på luftfartøy med mindre dette må gjøres for å utføre
nødvendig arbeid.
Kjøretøy har alltid stoppe- og vikeplikt for luftfartøy som kjøres eller slepes. Kjøretøyet skal
stoppe i god avstand fra luftfartøy og vente til de har passert.
Kjøretøy skal ikke kjøre forbi luftfartøy som er i bevegelse, men holde seg i forsvarlig
avstand bak dette.
Kjøretøy skal før de krysser rullebanen stoppe:
Ved avmerket venteposisjon som er tydelig merket, eller
50m meter fra banekanten når venteposisjon ikke er etablert eller merking ikke er
synlig.
Driftshåndbok for Oppdal flyplass, Fagerhaug

Side 39 av 99

Utarbeidet av: MFL

Kontrollert av: -

Godkjent av: OAN

Siste revisjonsdato: 18.04.2021

Kjøretøy skal ikke fortsette før klarsignal fra OBS er mottatt og/eller fører har forvisset seg
om at luftfartøy ikke skal lande eller ta av (husk at seilfly ikke kan avbryte en landing).
Kjøretøy må ikke parkere på rullebanen eller taksebanen uten etter tillatelse fra OBS eller
bakkestasjonen for seilfly når en av disse er operative.
Kjøretøy må ikke bruke fjernlys på en slik måte at de sjenerer luftfartøy som er i ferd med å
lande eller ta av, eller som manøvrerer på flyplassen.
Fører av kjøretøy skal avpasse farten i henhold til de generelle bestemmelser i trafikkreglene.
Høyeste hastighet på flyplassens område er 30 km/t, dog kan hastighet opp til 70 km/t nyttes
på rullebanen.
Kjøretøy under utrykning (inspeksjonsbiler, brann- og havarikjøretøyer og ambulanse) kan,
når det anses strengt nødvendig, fravike disse bestemmelser om trafikk på flyplass.
Kjøretøy under utrykning skal benytte blått blinkende lys.
Alle som ferdes på en flyplass, plikter å gi fri vei, ved å vike til side og om nødvendig stanse
for utrykningskjøretøyer.

10.3

Merking av kjøretøy

Kjøretøy, maskiner og redskap som brukes på manøvreringsområdet skal betraktes som
midlertidige bevegelige hinder og markeres i henhold til bestemmelsene i dette avsnittet.
Kjøretøy som brukes regelmessig på manøvreringsområdet skal utstyres med varsellys som
gir gult blinkende lys. Utrykningskjøretøy skal i tillegg ha varsellys som gir blått lys.
Når kjøretøyet befinner seg på manøvreringsområdet skal det gule varsellyset være tent.
Under utrykning skal det blå varsellyset være tent.
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11 Havariplan
11.1

Introduksjon

Målet med havariplanen for flyplassen skal være å sikre at alle nødvendige og påbudte tiltak
som er påkrevd i forbindelse med en nødssituasjon eller ulykke blir ivaretatt.
Hovedoppgaven til personell ved ulykker er å redde menneskeliv ved luftfartsulykker og
andre ulykker på eller i den umiddelbare nærhet av flyplassen.
I tillegg til denne havariplanen har NTNU FSK , NTNUF og OFK sine egne nødplaner.
Flyplassen ligger i Oppdal kommunale brannvesens område.

11.2

Rapportering

Uregelmessigheter, hendelser og ulykker ved driften på Oppdal flyplass, Fagerhaug skal
rapporteres snarest mulig til styreleder i MFL og FPS.
En luftfartsulykke er en ulykke som inntreffer i forbindelse med bruken av luftfartøy fra det
punkt en person går om bord i fartøyet med flyging som formål, til alle har forlatt luftfartøyet.
En luftfartshendelse er en begivenhet som ikke er en luftfartsulykke eller alvorlig
luftfartshendelse, men som inntreffer i forbindelse med bruken av et luftfartøy og som har
eller vil kunne få innflytelse på sikkerheten ved luftoperasjoner.
Luftfartsulykker og luftfartshendelser med luftfartøy skal innen 72 timer rapporteres til
Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) og Luftfartstilsynet (LT), kopi av rapporten
skal samtidig sendes til styreleder i MFL og FPS.
Ansvarlig for varslingen er fartøysjefen, annet besetningsmedlem, bruker eller eier av
luftfartøyet.
Unnlatelse av rapportering vil kunne føre til at videre bruk av flyplassen vil bli nektet for en
kortere eller lengre tid.
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11.3 Handlingsplan ved ulykke
Dette gjelder også hvis fly i lufta observerer og melder om nødlanding eller selv melder om
nødlanding. Kontrollert landing utenfor flyplassen med seilfly er ikke å betrakte som
nødlanding.
Varsle Oppdal kommunale brannvesen på telefon 110. Innhold:
Tidspunkt for hendelsen
Stedsangivelse/posisjon
Antall personer som er involvert
Kort beskrivelse av hendelsen
Politiet (telefon 112 ) vil automatisk bli varslet av Oppdal kommunale brannvesen, men
vil i tillegg ha behov for følgende informasjon
Dersom ulykken innbefatter luftfartøy:
Registreringsbokstaver og type
Luftfartøyets/kjøretøyets eier
Fartøysjef
Antall personer om bord
Skade på tredjemanns eiendom
Varsle lege/ambulanse på 113.
Stedsangivelse
Antall personer som er involvert
Varsle alarmtelefonen for Hovedredningssentralen Sør-Norge tlf. nr. 51 51 70 00.
Varsle Norway Control tlf. nr. 75 54 29 00
Varsle Oppdal Røde Kors Hjelpekorps tlf. nr. 72 42 07 60
Varsle styreleder i MFL og flyplassjef, tlf nr. 932 17 042.
På ulykkesstedet:
Sikre havaristedet, skadde og redningsmannskaper mot brann.
Yte førstehjelp til skadde personer til lege/ambulansepersonell ankommer
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Sperre av området og holde uvedkommende vekk
Holde utrykkningsveiene fri for folk og hindringer
Dirigere og informere utrykkningsmannskaper
Henvise presse/media til pressetalsmann/kriseleder
Samarbeide og om nødvendig, assistere politiet og redningsmannskaper
Brann og havarirom
Følgende havari og brannvernutstyr er plassert i spesielt merket rom med utvendig dør
i bakkestasjonen.
2 stk. 12 kg pulverapparat for brannslukking i fly
2 stk. 6 kg Co 2 håndslukkingsapparater
2 store håndlykter
5 stk sykebårer
12 stk. ulltepper
1 stk. førstehjelpsskrin
2 stk sperrekryss
1 stk nøkkel til beredskapsbil
1 stk universalnøkkel til alle dør- og hengelås på flyplassen
100L ”Petroceal” brannslukningsvæske
2 stk sperrekryss for stenging av hele eller deler av rullebanen.
Beredskapsbil
Bilen står parkert i hangar B. Nøkkel til denne og hangar B finnes i Bakkestasjonens
brann- og havarirom
Brannslokkeskap.
Plassert på hangarA, B, C, D, drivstoffanlegg og på stolpe ved oppstillingsplattform 1.
Innhold: 2 stk 12 kg pulverapparater
Hoppfeltleder (HFL) og bakkesjef seilfly (BS) skal når klubbene er operative alltid ha og lytte
til en VHFradio på frekvens 122.95 MHz.
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Nødmeldingsnummer.

HFL, BS og OBS, skal ha denne lista lett tilgjengelig. I tillegg har brukerklubbene sine egne
handlingsplaner ved ulykker som inneholder list over nødmeldingsnummer.
110

Oppdal brannvesen

112

Politi

113

Ambulanse/lege

51 51 70 00

Hovedredningssentralen i Sør-Norge

41624292

Hovedinstruktør NTNU FSK

47647750

Flygesjef NTNUF

91766740

Flygesjef OFK

93217042

Flyplassjef
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12 Instruks for bakketjenesten
12.1 Innledning
Generelle bestemmelser for bakketjeneste ved flyplasser er inntatt i BSL E 4-1 Denne
instruksen gjelder for Oppdal Flyplass, Fagerhaug. FPS er ansvarlig for bakketjenesten på
ENOP.
Bakkestasjonen skal bemannes med en kvalifisert operatør (OBS) når det er EMF eller IFRflyging. Ved annen flyging kreves ikke dette. OBS skal gjennomføre periodisk kontroll iht.
Driftshåndboka og rapportere evt. avvik til FPS umiddelbart.
FPS har som oppgave bl a. å:
Foreta månedlige, halvårlige og særskilte inspeksjoner
Holde ferdselsområdet og lufthavnområdet i tilfredsstillende operativ stand
Påse at hinderflatene er frie for hinder.
Markere hinder og ubrukbare områder
Rapportere om avvik og evt. tiltak til operatører av bakkestasjon og brukere av
plassen.
Hvis avvikene er varige og er vesentlige endringer i forhold til godkjenninga skal dette
meddeles LT umiddelbart.
Påse at bestemmelsene i Driftshåndboka og andre bestemmelse styret i MFL pålegger
brukerne av flyplassen blir overholdt.
Han kan delegere sin myndighet og ansvar med AFPS, OBS eller annet kvalifisert
personell etter avtale med MFL’s styre.

12.2 Plassvedlikehold
FPS er ansvarlig for plassvedlikeholdet og skal operere i henhold til instruks gitt i
Driftshåndboka.
FPS kan overføre ansvar til assisterende flyplassjef(AFPS)
FPSs ansvarsområde er angitt i BSL E4-1
Organisasjon flyplassjef (AFPS) iht. instruks i Driftshåndboka.
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12.3 Lokale instrukser er gitt i dette kapittel.
Personell og materiell i plassvedlikehold skal være avpasset etter den lufttrafikken som pågår
ved flyplassen.
Bakkestasjonen skal bemannes (OBS) vår det er EMF- eller IFR-flyging. Følgende arbeid
skal da utføres:
Inspeksjon og rapportering av baneforholdene, inkl. banemerking og banelys.
Merking av ubrukbare områder
Måling, forbedring og rapportering av bremseeffekt
Snøbrøyting
Feiing av ferdselsområdet
Plassvedlikeholdets organisasjon bestemmes av:
Type lufttrafikk og trafikkmengde

12.4 Inspeksjon, kontroll og rapportering om plassforholdene
Lokale instrukser vedrørende plassvedlikeholdets inspeksjonsvirksomhet for flyplassen er gitt
i dette kapittel.
Feil og mangler som oppdages ved inspeksjon skal rapporteres snarest mulig til FPS og LFE.
Ved prioritering av vedlikeholdsarbeid ol. skal arbeid knyttet til flysikkerhet komme i første
rekke.
Resultatene av foretatt inspeksjon samt utførte utbedringer skal loggføres iht. MFL’s IKsystem i Driftshåndboka. Logg og arkivering skal skje elektronisk..

12.4.1

Inspeksjon

For flyplassen skal inspeksjon foretas så ofte som trafikkfrekvensen tilsier, og alltid før
start/landing i forbindelse med EMF og IFR-flyging.
Når det er luftsportsaktivitet skal plassforholden inspiseres daglig og før første flyging finner
sted av ASL, HL eller aktuell pilot.
I forbindelse med fallskjermfly med startvekt opp til 6500 kg skal plassforholdene inspiseres
av HL, OBS eller FPS, daglig og før første flyging finner sted og hvis forholdene har endret
seg siden forrige inspeksjon slik at dette kan ha betydning for flysikkerheten.
Inspeksjon utover det som er nevnt overfor skal utføres månedlig i perioder med bare
luftsportsaktivitet av FPS eller OBS. Ved inspeksjon av ferdselsområdet skal blant annet
kontrolleres at det ikke finnes umerkede hinder eller skader på selve området, skader på
anlegg eller installasjoner eller gjenstander som kan være farlige for luftfarten.
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Inspeksjonen skal også omfatte vilt, fugler, samt om vinteren snøbrøyting, måling av
snødybder og bremseeffekt.
Inspeksjon skal også utføres på lysanlegg når det er flyging som krever bruk av dette.
Ved inspeksjon av oppstillingsplattform for luftfartøy skal spesiell oppmerksomhet vies
forankringsanordninger, opplegg av løst forankringsmateriell, bremseklosser, samt plassering
av brannslokkingsapparater og annet løst utstyr og materiell. Flyplassens sperremateriell,
banemerking, merkestikker, inngjerdinger, bommer og lås skal inspiseres. Hensikten med
inspeksjonen skal være å fastslå eventuelle åpninger/skader som trenger å utbedres.
Havari- og brannvernutstyr, inkl. brannslokkeskap, beredskapsbil og banevedlikeholdet skal
inspiseres.
Ved større nedbørsmengder eller i snøsmeltingsperioden skal drenssystem, avløp,
avskjærende grøft langs Driftsveien (både nedenfor og ovenfor flystripa) og Donalibekken
inspiseres for å avdekke mangler eller endringer som kan føre til skader på flyplassområdet.
De fysiske forholdene på flyplassen skal til enhver tid være i ht. de kunngjorte
flyplassdataene. Hvis dette ikke er tilfelle skal dette straks rettes opp/gi beskjed til flyplassjef.
Varige endringer som fører til endringer av flyplassdata korrigeres i driftshåndboka og varsles
brukerne av plassen og LT.
Resultatene av foretatt inspeksjon og målinger, samt opplysninger om planlagte og iverksatte
tiltak av betydning for flysikkerheten skal noteres på IK-skjema og meddeles FPS.

12.4.2

Månedlige inspeksjoner:

Månedlige inspeksjoner skal gjennomføres når det ikke er utført inspeksjon av OBS i
forbindelse med EMF eller IFR flyging på en måned.

12.4.3

Halvårlig kontroll:

Kontrollen skal omfatte alle internkontroll skjema bortsett fra skjema for kontroll av
elektroanlegg som krever kvalifisert personell.
Kontroll av banesystemet skal foretas minst to ganger i året, helst vår og høst, eller når det
ellers er behov for å undersøke banedekket i detalj. Spesiell oppmerksomhet skal vies
sprekkdannelser, setninger og banemerking. Banemerkinga skal til enhver tid ha god kontrast
til både våt og tørr asfalt.
I tillegg til de fysiske inspeksjonene av banemerkinga skal FPS innhente uttalelser hver 6.
måned fra representative brukere om banemerkingas lesbarhet. Tilstanden til banemerkinga
skal være fast punkt på Sikkerhetsforumets agenda.
Avløpsrør, kummer, grøfter og bekker kontrolleres for å avdekke feil, mangler eller endringer.
Grunnlagsdataene og flyplassdata skal kontrolleres opp i mot de fysiske forholdene på
plassen.
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Spesiell oppmerksomhet skal vies hinderfriheten innen inn- og utflygingsflater og sideflater
samt hinderfritt stigeområde dersom slikt område er opprettet.
Kontroll av hinderfriheten innebærer kontroll med at hinder ikke har kommet opp etter at
flyplassen er tatt i bruk. Oppmerksomheten må derfor dels rettes mot hinder som oppstår på
grunn av byggevirksomhet som maskiner, byggekraner, opplag av bygningsmateriell osv. og
mot vegetasjon som kan vokse gjennom de hinderfrie flatene..

12.4.4

Særskilt inspeksjon

Kontinuerlig oppmerksomhet må vies dreneringssystemet, spesielt under perioder med nedbør
og snøsmelting. Kontrolleres minimum hver vår og høst.

12.5 Arbeider innen ferdselsområdet
12.5.1

Tilsynsarbeid

Anm: Med tilsynsarbeid forstås rutiner/vedlikeholdsarbeider som kan utføres i samband med,
eller i direkte tilknytning til daglige eller periodiske inspeksjoner og som innebærer renhold,
enkle reparasjoner, utskifting av enkle utstyrsdeler samt dertil tilhørende kontroll og
utprøving.
Tilsynsarbeidet skal utføres slik at flysikkerheten ikke settes i fare og om mulig slik at det er
til så liten sjenanse for lufttrafikken som mulig.
Tilsynsarbeid som berører flysikkerheten eller medfører hindringer for flysikkerheten skal
utføres i samråd med flyplassens brukergrupper, som vil sørge for å ta de nødvendige
forholdsregler.

12.5.2

Planlegging av større arbeider

Når det planlegges utført større arbeider på flyplassen, skal flyplassjef, anleggsleder og
entreprenøren komme sammen for felles drøfting av sikkerhetsforholdene. På dette møtet skal
det søkes oppnådd enighet om:
Metoder for overvåkning av anleggsmaskiners forflytning og plassering (med og uten
radioforbindelse)
Tidstabell for arbeidene slik at disse i størst mulig utstrekning kan henlegges til perioder
med liten eller ingen lufttrafikk, dersom ikke total stenging er nødvendig.
Oppkasting av jordvoller samt plassering av byggemateriell og utstyr.
Opprydding på arbeidsområdet etter at arbeidene er ferdige.
Representanter for berørte flyoperatørene bør om ønskes få delta på møtet.
Flyplassjef er ansvarlig for at brukere og LT blir varslet om arbeidene
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Midlertidige hindre ved taksebaner og oppstillingsplattformer må ikke være så høye eller ha
slik utstrekning at de kan innebære noen risiko for luftfartøyer under taksing.
Midlertidige hindre innen 10 meter fra banekanten og 15 meter fra banekanten for lengre
baner, bør ikke være høyere enn 0,6 meter og må ikke overstige 1 meter. Grøfter ol. skal
snarest fylles igjen og komprimeres.
Angående merking av midlertidige hindre, se pkt 9. under.
Dersom arbeidet medfører slike hindre at bestemmelsene overfor ikke oppfylles, skal
taksebane og oppstillingsplattform (eller del av denne) stenges for trafikk. Imidlertid kan de
luftfartøyer som oppfyller kravene fra hinderet tillates passere.
Arbeid på taksebane og oppstillingsplattform skal utføres slik at banedekket holdes fri for
jord, sand, stein og andre forurensninger.
Kjøretøyer, maskiner og redskap som brukes på manøvreringsområdet skal betraktes som
midlertidige bevegelige hinder og markeres i henhold til bestemmelsene nedenfor.
Kjøretøyer som brukes regelmessig på manøvreringsområdet skal utstyres med varsellykt som
gir gult blinkende lys. Utrykningskjøretøyer skal i tillegg ha varsellykt som gir blått blinkende
lys. Når kjøretøyene befinner seg på manøvreringsområdet skal den gule varsellykten være
tent. Under utrykning skal utrykningskjøretøyene benytte blå varsellykt. Varsellyktene skal
utformes og plasseres i henhold til Vegdirektoratets bestemmelser.
Midlertidige bevegelige hinder som ikke brukes regelmessig på manøvreringsområdet og som
ikke er markert i henhold til bestemmelsene overfor, skal i tiden mellom soloppgang og
solnedgang markeres med kjegler.

12.6 Spesielle bestemmelser
Områder på flyplassen skal ikke uten Luftfartstilsynets tillatelse nyttes til jordbruksformål,
beite eller andre formål som kan påvirke flysikkerheten eller hindre luftfarten. Dersom deler
av flyplassens område nyttes som jordbruksformål, skal grensen for slike områder tydelig
angis og merkes (f.eks. med merkestikker).
Driftsveien skal være stengt ved bom slik at uvedkommende ikke tar seg inn på
flyplassområdet via denne. Bommen skal stå åpen når driftsveien er i bruk. Rød
markeringsplate på bommen vil da være synlig fra tårnbygg, hangarområdet og taksebane.
Når veien er i bruk skal det ved avgang og landing være en person på driftsveien som stanser
all trafikk på denne i inn-/og utflygingssonen
Bommen skal alltid lukkes og låses av brukeren når brukeren av veien forlater området for
dagen.
FPS eller OBS skal vurdere den sikkerhetsrisiko som hinderet utgjør for lufttrafikken samt ta
de nødvendige forholdsregler i denne forbindelse. Ved vurdering av hinderets risikomoment
skal det tas hensyn til følgende faktorer:
Rullebanens lengde og bredde
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Fordeling av trafikken i tid
Antatt værforhold i angjeldende tidsrom, så som skydekkehøyde og nedbør.
Mulighet for et kompromiss mellom en reduksjon av tilgjengelig banelengde og
muligheten av å akseptere hindre i innflygingssektoren.
Kjøretøy under utrykning (inspeksjonsbiler, brann- og havarikjøretøyer og ambulanser) kan,
når anses strengt nødvendig, fravike disse bestemmelser om trafikk med kjøretøyer på
flyplass. Alle som ferdes på en flyplass plikter å gi fri vei, ved å vike til side om nødvendig
stanse for utrykningskjøretøyer.
Dersom der forekommer fugler i slike mengder på flyplassen eller i inn- eller
utflyvingsområdet at flysikkerheten kan bli satt i fare, skal tiltak iverksettes for å begrense
eller eliminere fugleaktiviteten.
Når det forekommer fugler i slike mengder på flyplassområdet at flysikkerheten kan bli satt i
fare, kan det benyttes knallpistol for å fjerne fuglene.

12.7 Vintervedlikehold
Med vintervedlikehold forstås de tiltak som må iverksettes på en flyplass vinterstid for å sikre
en mest mulig tilfredsstillende trafikkavvikling på plassen.
Under værforhold hvor banevedlikeholdet ikke fører til at fastsatte kriterier tilfredsstilles skal
FPS eller OBS sørge for å stenge deler av eller hele ferdselsområdet.

12.7.1

Vintervedlikeholdsplan

Det skal inngås kontrakt med entreprenør for vintervedlikehold. Entreprenøren skal være gjort
kjent med og forholde seg til instruks for vintervedlikehold.
Snøbrøyting skal iverksettes ved behov og om mulig så tidlig at trafikkavviklingen ikke
hindres eller forsinkes.
Ved behov for brøyting skal det tas kontakt med Nyvold Installasjon AS som vil rekvirere
brøyting. Brukergruppene er selv ansvarlig for å sende terminliste for sin aktivitet ved
flyplassen til FPS og Nyvold Installasjon AS.
Brøyting blir foretatt når brukeraksjonærene ønsker dette og i tilfeller der det er kommet store
snømengder. Det siste for å kunne åpne flyplassen lettere på kort varsel.
Brukere og fartøysjefer som driver EMF eller IFR-flyging skal ha kunnskap om
vintervedlikeholdsplanen og vil bli informert om baneforhold og bremseeffekt.
Flyplassens områder skal normalt klargjøres etter følgende prioritet:
1.

Rullebane.

2. Oppstillingsplattform 1 og 2
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3. Atkomstvei fra E6 og taksebane.
4. Atkomstvei og parkeringsplass ved bakkestasjonen.
5. Ferdselsområde ved hangarer.
6.

Oppstillingsplattformene 3 og 4

7. Gruset parkeringsplass for biler med adkomstveier.
Flyging tillates ikke før de 4 første punktene er utført

12.7.2

Snøbrøyting

Snøbrøyting skal iverksettes ved behov og om mulig så tidlig at trafikkavviklingen ikke
hindres eller forsinkes.
Snøbrøyting skal utføres sammenhengende i banens fulle lengde og bredde, og slik at
banekantlysene ikke skades.
For at flyaktivitet skal kunne foregå ved flyplassen, kreves en brøytebredde på min. 30m,
symmetrisk om senterlinja. Snødybden på den resterende delen av sikkerhetsområdet må da
ikke overstig 20 cm.. Snøbrøytingen skal utføres slik at ingen kritiske snøkanter oppstår på
banen. Som kritiske snøkanter menes her kanter med følgende høyder:
Ved snøslaps: 1 cm.
Ved våt snø:

2.5 cm.

Ved tørr snø: 10 cm.
Ved ferdig brøytet bane(1000 x 50 m)skal brøytekant-sideflatene ikke overstige 45
graderstigning. I baneendene skal brøytkant-endeflatene ikke overstige 5 grader stigning.
Taksebanen med sikkerhetsområdet skal brytes i minimum 22 m bredde. Brøyteprofilene
være slik at aktuelle fartøytyper (inkl. seilfly) kan benytte taksebanene uten risiko for kontakt
med brøytekanter.
Banebelysning og visuelt glidebaneanlegg (PLASI) skal ikke være dekket av snø og is. NB!
Ved snørydding i nærheten av PLASI skal det utvises stor forsiktighet..
Snøkanter må ikke dekke eller skygge for belysningshjelpemidler, som banebelysning, ledelys
på oppstillingsplass og PLASI, på en slik måte at hjelpemiddelets operative funksjon
påvirkes.
Andre deler av ferdselsområdet og nødvendige deler ellers av flyplassområdet som direkte
grenser til ferdselsområdet skal brøytes så godt som mulig
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Måling av nedbørsdybder

Måling av nedbørsdybder på rullebane skal foretas innen hver av seksjonene A, B og C som
beskrevet overfor. Målepunktene skal fordele seg med 3 på senterlinjen og 3 på hver side, ca.
10 meter ut fra denne, og med lik innbyrdes avstand mellom punktene.
Ved ujevn nedbørsfordeling (snøfonner, vanndammer etc.) skal målingen foretas på flere
steder slik at en tydelig beskrivelse av nedbørsfordelingen på hele rullebanen foreligger.
Måling av nedbørsdybder på og utenfor taksebane skal foretas i slikt omfang at
måleresultatene kan gi grunnlag for informasjon om nedbørsfordelingen på banen og øvrige
deler av ferdselsområdet.
FPS skal etter å ha samrådd seg med flyplassens største brukere fastsette de maksimale
snødybder som kan aksepteres på de forskjellige deler av ferdselsområde.

12.7.4

Rapportering av bremseeffekt

Bremseeffekt rapporteres som våt bane, tørr bane, is, snø, hele eller deler av bane, strødd
bane, dybde på evt. løs snø, lufttemperatur. Hvis forsvarlig anslås bremseeffekt som god,
middels eller dårlig.

12.7.5

Banepreparering (strøing og lignende)

Rullebaner skal alltid søkes preparert slik at bremseeffekten blir best mulig. Ved preparering
skal det etterstrebes å oppnå så ensartede forhold som mulig over hele banen.
Baneprepareringen skal omfatte hele rullebanens lengde og foretas i 18 meters bredde
symmetrisk om senterlinjen. Dersom preparering av banen ikke er utført i hele dens lengde
og/eller i 18 meters bredde, skal det rapporteres. Samtidig skal bremseeffekten på de
upreparerte deler av banen angis.
Taksebaner, oppstillingsplattformer og andre deler av flyplassen som trafikkeres av
luftfartøyer skal prepareres etter behov.
Ved sandstrøing av baner skal brukes knust fjell med kornstørrelse 2- 4 mm.
All strøsand skal lagres slik at de ikke klumper seg eller fryser.
Strøsand på banen skal fjernes så snart forholdene tilsier at det ikke er behov for den lenger.
Dersom sanden er tenkt brukt om igjen, skal den siktes på nytt.

12.8 Oppmerking
Rullebaner, taksebaner, oppstillingsplattformer og andre områder skal ha slik oppmerking
som fremgår av ICAO’s Annex/BSL E .
Midlertidig forskjøvet terskel skal markeres ved at en enkel linje males tvers over banen på
det sted hvor den midlertidige innflyttede terskel skal ligge. På den midlertidige stengte del av
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banen males en rekke” ^ ”-tegn langs linjen, med spissen pekende mot denne.
Senterlinjemerking skal på den stengte del endres til piler.
Anm: Ved forskyvning av terskel for en kortere periode, kan ferdiglagte varselmerker nyttes
for å unngå bruk av maling på banen.

12.8.1

Særskilt banemerking

Merking skal gjøres med trafikkoner eller lys. Sperrekryss skal brukes til stenging av hele
eller deler av banen.
Så snart noen del av taksebane, venteplass eller oppstillingsplass er ubrukbare for
manøvrering av luftfartøy på bakken, men hvor det fortsatt er mulig å passere ved siden av det
ubrukbare område, skal dette markeres.
Anm: Markering av ubrukbart område foretas for eksempel for å varsle om mindre hull i
banedekket eller for å markere at reparasjoner av dekket pågår.
Om det oppstår et ubrukbart område ved en baneende, kan i visse tilfelle rullebanen holdes
åpen for trafikk, men med redusert banelengde. Terskelen skal da flyttes inn.
Merking av ubrukbart område skal utføres slik at områdets utstrekning fremgår.
Trafikkoner med refleks for markering av ubrukbart område skal ha ei maksimum høyde på
0,5 meter. Fargen skal være rød eller oransje, eller en av disse farger kombinert med hvitt.
Lys som markerer ubrukbart eller avstengt område skal vise fast rødt eller oransje farge.
Lysintensiteten skal være tilstrekkelig til tydelig å markere områdets utstrekning og skille det
klart ut fra de øvrige lyskilder som finnes i nærheten. Lysintensiteten må ikke være mindre
enn 10 candela rødt eller oransje lys.
Når banekantlinjen og enden av terskelmaling er dekket av snø/is skal denne markeres med
trafikkoner.
Trafikkoner skal plasseres ved hvert banekantlys og slik at de ikke skygger for
banekantlysene i banens lengderetning eller skape fare for luftfartøyer på
manøvreringsområdet. Trafikkoner som plasseres inntil banekantlys må ikke være høyere enn
0.5 meter.
Antas snøforholdene å gjøre høydebestemmelsene for luftfartøyet vanskelig, skal baneterskel
og den del av rullebanen hvor luftfartøyet normalt først berører banen ved landing
(touchdown zone) avmerket med fargestoff eller markeres på annen måte.
Utrykningsveier for brann og havaritjenesten bør markeres med merkestikker eller
merkekvister slik at veienes sidekanter og utstrekning tydelig fremgår uansett årstid.
Sikkerhetsområder utenfor asfalt på rullebane, taksebane og oppstillingsplattformer som ikke
er brukbare for luftfartøyer og som ikke kan skilles fra flater med full bæreevne, skal ha
grenser mot disse avmerket. Dette gjelder også andre områder som ikke normalt kan nyttes av
luftfartøyer.
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Ved inntrukket terskel skal dette markeres med min. 3 trafikkoner 90 grader på banekantlinja.
med 1. kon ved banekantlinja og med innbyrdes avstand på 3 meter.
Når bakkestasjon ikke er betjent er det fartøysjefens ansvar å sjekke baneforholdene og om
nødvendig foreta nødvendig markering iht. til denne instruks.
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13 Instruks for maskinkjørere – banevedlikehold
Denne instruks og Driftshåndbokas kapittel om vintervedlikehold gjelder for maskinkjørere
og lastebilkjørere som utfører vedlikeholdsarbeider av bane og veier på Oppdal flyplass.
Hvis maskinkjørerne skal inn i Brann- og havarirom må de først inn i møterom for å slå av
alarmen. Alarmen må aktiveres igjen ved avsluttet arbeid.
Kjøretøyer som trafikkerer flyplassområdet skal bruke gult blinkende lys på taket.
Maskinkjørerne skal ha en UHF-radio med frekvens som gjør at de kan kommunisere med
Operatør bakkestasjon (OBS) og rette seg etter dennes evt. ønsker.
Ved snøbrøyting gjelder følgende prioritering:
1.
Rullebane med sikkerhetsområde i minimum 50 m bredde, dvs. minimum 16 m fra
banekantlys og utover og i hele banens lengde. Brøytekantvinkel maks. 45 grader stigning og
i endene skal det ikke være stigning, dvs. 0 grader stigning.
2.

Oppstillingsplattform 1 og 2

3.

Taksebane med sikkerhetsområdet i 22 meters bredde

4.

Atkomstvei fra E6 og parkeringsplass ved Bakkestasjonen

5.

Ferdselsområde ved hangarer(oppstillingsplattform 5 og 6)

6.

Oppstillingsplattformene 3 og 4

7.

Gruset parkeringsplass for biler med adkomstveier

Når det strøes skal det benyttes ren knust singel i fraksjon 2-4mm, om nødvendig skal denne
være oppvarmet. Strøing ut til banekantlysene, dvs. ca. 18 m bredde. LFE eller OBS gir
beskjed hvis det ikke skal strøes på de første 200 meterne av bane 25.
Kosting utføres når dette kreves og minimum til 200 m fra enden av bane 25.
Entreprenør skal sørge for at alle relevante ansatte signerer på at de har lest og kjenner denne
instruks samt kapitelene 12.5, 12.6 og 12.7.
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14 Instruks for elektrotjenesten
14.1 Generelt
Det skal oppnevnes leder for elektrotjenesten (LFE) ved Oppdal Flyplass.
Følgende anlegg hører inn under elektrotjenesten for Oppdal Flyplass.
Banebelysning, herunder banekant, terskel-, baneende- og taksebanebelysning
Tverrekke bane 25, 150m fra terskel
Regulator og styringssystem for banebelysning og tverrekke 25
Belysning av vindpølse
Lyskaster, montert utvendig på tårn
Visuelt glidebaneanlegg PLASI
Sirklingslys
Innflygingsledelys
Plassbelysning hanger A, B og C
Lys markering hjørner hangar A
Installasjoner i tårn (lys, varme etc.)
Hovedfordeling i hangar A
LFE skal sørge for at alle anlegg som nevnt over inspiseres og kontrolleres jevnlig. Med den
trafikk som forventes foreløpig, skal anleggene inspiseres foran hver flybevegelse der noen av
disse anlegg inngår som en del av hjelpemidlene. Ved større trafikk skal inspeksjon utføres
min. 3 ganger pr. uke, evt. 1 gang pr. dag ved nærings- og taxiflyging. Det skal fylles ut en
logg ved hver inspeksjon. Ved evt. feil/mangler ved de elektrotekniske anleggene skal disse
snarest rettes opp av kyndig personell.
Lysanlegg kan drives med mindre feil, dog må kravene til midlertidig brukbart anlegg (BSL
4-3-5, pkt. 8) tilfredsstilles. Evt. mindre feil må rettes opp innen 48 timer. Anlegg som er tatt
helt ut av drift, må minst være satt i midlertidig brukbar stand innen 24 timer.
I de tilfeller hvor ovennevnte frister ikke kan overholdes, skal anlegget settes ut av drift, og
Luftfartstilsynet, Hovedadministrasjonen underrettes.
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Når flyging som krever lysanlegg pågår, skal minimum 85 % av lysenheten for følgende
lysanlegg være i drift:


Terskellysene (maks 2 stk. kan være ute av drift)



Banekantlysene (maks 3 stk. kan være ute av drift)



Baneendelysene (maks 1 stk. kan være ute av drift)

Det tillates ikke at to lysenheter inntil hverandre er ikke-operative.
Utover rutinemessige inspeksjoner som nevnt over skal banebelysning alltid inspiseres etter
brøyting og etter kraftig uvær i området.
LFE skal sammen med eier av Oppdal Flyplass, MFL, utarbeide en liste over de reservedeler
som til enhver tid skal være tilgjengelig for elektrotjenesten. Ved bruk av reservedeler skal
nye skaffes umiddelbart.
LFE er ansvarlig for kontroll av drifts- og vedlikeholdsarbeidene på sterkstrømsanlegg som
utføres av underlagt kvalifisert personell.
LFE er ansvarlig for at flysikkerheten blir lagt til grunn ved prioritering av vedlikeholds- og
reparasjonsarbeider.
Følgende kontroll skal utføres av kraftforsyning:
Spenning, frekvens og isolasjonstetthet på innkommende nett:

Min. 1 g/mnd

Fjernstyringsanlegg for banebelysning: Min. 1 g/mnd
LFE skal utarbeide en vedlikeholdsplan og en beredskapsplan for de elektrotekniske
anleggene. Planene skal utarbeides med tanke på å unngå feil og mangler ved anlegget.
LFE skal sørge for at det utarbeides logger for utførte inspeksjoner og kontroller.
Loggen skal til enhver tid være tilgjengelig ibakkestasjonen.

14.2 Instruks for kvalifisert elektropersonell
Denne instruks gjelder for all utførelse av vedlikeholds- og reparasjonsarbeider som utføres
innenfor området for Oppdal Flyplass; Fagerhaug.
Arbeidene er underlagt leder for elektrotjenesten (LFE).
Alle arbeider skal være avtalt med flyplassjef (FPS).
Ved all ferdsel med kjøretøy på flyplassområdet skal blinkende gul lampe være montert på
biltaket. 1 stk lampe skal oppbevares i teknisk rom bakkestasjonen.
Ved all ferdsel på flyplassområdet skal bærbar flyradio, innstilt på frekvens 122.95,
medbringes. Ved oppkall på flyradio skal personell og kjøretøy flyttes utenfor
sikkerhetsområdet.
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Utførende skal alltid benytte refleksvest ved ferdsel på flyplassområdet. 2 stk vester skal
oppbevares i teknisk rom i bakkestasjonen.
Alle arbeider skal utføres iht gjeldende forskrifter og normer, samt Bestemmelser for Sivil
Luftfart (BSL).
Dersom det oppstår problemer eller tvil ved utførelse av arbeider, skal LFE kontaktes.
Det skal føres logg på eget skjema over utførte arbeider. Skjema skal signeres og lagres på PC
i bakkestasjon, og samtidig sendes til LFE og FPS på e-post.
Kontroll av lysanlegg skal utføres månedlig for banebelysning og tverrekke 25 og hver 3.
måned for PLASI, sirklingslys og innflygingsledelys.
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15 Instruks for flyplassjef (FPS)
Flyplassjef (FPS) er sammen med styret i MFL ansvarlig for utarbeidelsen av de lokale
instrukser på flyplassen som skal finnes i Driftshåndboka. Reglene for bruk av flyplassen som
skal samles i Driftshåndboka skal tilfredsstille bestemmelsene i BSL E 3-3, 4-1, 4-2, 4-3 og 44, i tillegg skal driftshåndboka være i ht. Luftfartstilsynets godkjenning og konsesjon. Styret
skal forelegges alle endringer eller revisjoner av driftshåndboka. FPS skal i samarbeid med
styret i MFL, Sikkerhetsforum, aktuelle flyoperatører og de enkelte brukerklubbene sørge for
at det utarbeides lokale ordens- og sikkerhetsregler for alle de aktivitetene som til enhver tid
forgår på plassen. Disse reglene skal samles i driftshåndboken.
Driftshåndboken skal revideres to ganger i året, mars og august og skal kontrolleres
fortrinnsvis av eksterne folk med relevant bakgrunn.
FPS er ansvarlig for bakketjenesten, plasstjenesten og brann- og redningstjenesten på Oppdal
flyplass.
Dersom det inntreffer forandringer på flyplassen som innebærer vesentlige forandringer av
grunnlaget for godkjenningen av flyplassen, skal FPS omgående rapportere dette til
Luftfartstilsynet og styreleder i MFL.
FPS skal påse at de lokale bestemmelsene for bruk av flyplassen følges av alle. FPS skal
videre sørge for at det jevnlig foretas kontroll med at brukerne av plassen er kjent med de
lokale instruksene.
PC med internettilknytning skal alltid være operativ i bakkestasjonen. Oppdatert versjon av
driftshåndboken skal til enhver tid finnes på www.mfl.no. Endringer av mellom revisjonene
vil bli lagt ut på www.mfl.no under ”Operative kunngjøringer” og vil bli tatt inn i
driftshåndboka ved første revisjon.
FPS skal påse at ordens- og sikkerhetsbestemmelsene for bruk av flyplassen følges av alle.
Brudd på reglene skal rapporteres til styret i MFL. Ved alvorlige brudd og gjentatte
regelbrudd vil styret vurdere rapport til Luftfartstilsynet og/eller politiet.
FPS skal sørge for at tiltak mot brann, slik som røykeforbud i hangar, i nærheten av
tankanlegg og luftfartøy blir overholdt. Videre skal FPS påse at brann- og havariutstyr i
henhold til BSL E 4-4 til enhver tid er i orden. For øvrig gjelder brannforskriftene i
Brannvernloven og evt. pålegg fra brannsjefen i Oppdal.
FPS skal sørge for at alle brukergruppene er kurset på utstyr og prosedyrer i brann- og
havariberedskapen på Oppdal flyplass. Det avholdes minimum ei brann- og havariøvelse i
året hvor alle involverte brukergrupper er med, der også personell fra brannvesen, politi og
ambulansetjenesten i Oppdal inviteres til å delta.
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FPS skal sørge for at flyplassen med de installasjoner som kommer inn under hans
ansvarsområde blir rutinemessig inspisert. FPS skal sørge for at plassvedlikeholdet utføres i
henhold til BSL E 4-2.
FPS har myndighet til å pålegge hver enkelt organisasjon som opererer på flyplassen å rette
på mangler og eventuelle avvik som naturlig hører inn under vedkommende organisasjons
virkeområde. Ved tvister innen organisasjonens virkeområde skal denne bringes inn for styret
i MFL for endelig avgjørelse.
FPS skal i samarbeid med styret i MFL utarbeide internkontrollsystem, som skal være en del
av denne Driftshåndboka.
FPS skal sørge for at grunnlagsdata, driftshåndbok, flyplassdata og IK-system blir kontrollert,
vedlikeholdt og arkivert på en sikker og forsvarlig måte og at dette er tilgjengelig til enhver
tid i Bakkestasjonen på Oppdal flyplass. Alle gyldige versjoner av Driftshåndboka og
operative kunngjøringer som har vært lagt ut skal arkiveres av den som er ansvarlig for den
tekniske redigeringa av driftshåndboka.
FPS har ansvar for varsling av endringer i driftshåndboka til brukerne, styret i MFL, LFE og
LT hvis det er betydelige endringer i forhold til godkjenning og konsesjon.
FPS kan i perioder skriftlig overføre deler, eller hele ansvaret til Assisterende flyplassjef
(AFPS) eller OBS etter avtale med MFL`s styre.
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16 Instruks for assisterende flyplassjef (AFPS)
AFPS på flyplassen skal når han er på plassen påse at alle regler og bestemmelser som til
enhver tid gjelder blir fulgt av alle brukerne. AFPS har plikt og rett til å påtale alle
regelbrudd, og de som ikke er kjent med reglene skal gjøres kjent med disse, enten ved
gjennomgang av Driftshåndbokens regler eller overrekkelse av egnet informasjonsmateriell.
AFPS skal ved alvorlige regelbrudd, eller i tilfelle hvor personer nekter å følge reglene,
umiddelbart rapportere dette til FPS, og til styreleder i MFL.
Når AFPS har overtatt ansvaret for bakketjenesten, skal stillingsinstruksen for FPS gjelde for
AFPS inntil FPS igjen overtar ansvaret.
Når AFPS har ansvaret for bakketjenesten på flyplassen kan han når som helst be om
assistanse fra tilstedeværende medlemmer i klubbene, og disse har da plikt til å stille opp å
hjelpe til situasjonen er avklart.
AFPS rapporterer normalt til FPS og styreleder for flyplassen.
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17 Instruks for operatør bakkestasjon (OBS)
Denne instruks gjelder for kvalifisert personell (OBS) som skal betjene Bakkestasjonen når
det er EMF og IFR-flyging og evt. annen flyging der brukerne ønsker denne tjenesten.
OBS er underlagt FPS og skal umiddelbart rapportere til FPS alvorlige regelbrudd i forhold til
Driftshåndboka og Luftfartsverkets regelverk.
Inspeksjoner og informasjon til fartøysjefene skal foregå iht. denne instruks og MFL’s
internkontrollrutiner i Driftshåndboka.
Inspeksjon skal utføres før hver flybevegelse eller før serie av flybevegelser.
OBS utfører informasjonstjeneste til fartøysjefene.
Kommunikasjon med fartøysjefene i fly skal skje på flyradio frekvens 122,95 MHz, med
norsk språk hvis det ikke er engelsktalende fartøysjef. Informasjonen skal være så kort og
konsis som mulig.
Når banepreparering utføres skal maskinkjørere og OBS alltid ha en bærbar UHF-radio på seg
for kommunikasjon seg i mellom.
OBS skal alltid ha en mobiltelefon lett tilgjengelig.
OBS skal aktivere lysanlegg etter behov.
Banebelysning, tverrekke 25, PLASI 07 og 25 og lyskaster i vindpølsemast betjenes med
brytere i kontrollpanel. Lysnivå avtales fortløpende med fartøyssjef.
Sirklingslys og innflygingsledelys aktiveres med mobiltelefon. Se oppslag med prosedyre i
bakkestasjon.
Ved inspeksjon av anlegget skal OBS alltid bære refleksvest merket OBS.
Når beredskapsbilen benyttes skal det alltid brukes gult blinkende lys, bortsett fra når det er
utrykking, da skal blått blinkende lys brukes.
Informasjonen skal inneholde opplysninger som har betydning for fartøysjefens vurderinger
for flyoperasjonen. Informasjonen bør bl.a. inneholde opplysninger om værforholdene,
baneforholdene, annen aktivitet i lufta og på bakken og evt. avvik i forhold til vanlig operativ
status.
Inspeksjonene skal avdekke evt. slitasje, skader, feil og mangler på utstyr, installasjoner,
redskaper, beredskapsbil, bakkestasjon, ferdselsområdet inkl. banemerking, veier, avløp,
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kanaler og bekker. Ved slitasje, skader, feil og mangler som har betydning for flysikkerheten,
skal det umiddelbart settes i gang tiltak, etter avtale med FPS, for å rette opp dette.
Alle observasjonene, inspeksjonene og flygingene skal loggføres på IK-skjemaene. Alle
avvik skal loggføres på aktuelle skjema og på intervallskjemaet. Skjemaene skal fylles ut, og
lagres elektronisk på bakkestasjonens PC. I tilegg skal alle utfylte skjema sendes FPS og LFE,
dette for informasjon og for at de også skal lagre disse skjemaene.
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18 Revisjon av flyplassdata
18.1 Generelt
FPS skal dokumentere og oppdatere som nødvendig data om flyplassen som fremgår av
nedenstående punkter. Styret i MFL skal se til at de flyplassdata som er kunngjort for
flyplassen til enhver tid er korrekte.
FPS skal gjøre de data som fremgår av nedenstående punkter kjent for flyplassens brukere
som definert i Driftshåndbokas kapittel. Flyplassinformasjon finnes tilgjengelig på
www.mfl.no, på Oppslagstavla og i begrenset omfang i Jeppesen Airfield Manual.

18.2 Flyplassens referansepunkt ARP
En flyplass skal det fastsettes et geografisk referansepunkt så nært flyplassens geometriske
sentrum som mulig.
Anm.: Flyplassens referansepunkt ligger oftest midt på rullebanen.
Referansepunktets posisjon skal kunngjøres i grader og minutter.

18.3 Flyplassens høyde
Flyplassens høyde skal måles med en nøyaktighet på 1 meter. Med flyplassens høyde menes
største høyde på rullebanen.
Flyplassens høyde skal kunngjøres i hele fot.

18.4 Flyplassens utforming
De kart og tegninger som er nødvendige for kunngjøring av flyplassdata skal utarbeides.
Følgende flyplassdata skal utarbeides:
Rullebaner, rettvisende retning, banenummer, lengde, bredde, helning, overflate samt
eventuell innflyttet terskel
Sikkerhetsområde: Lengde og bredde
Taksebaner: Bredde og overflate
Oppstillingsplattformer: Overflate og oppstillingsareal
Merking: Utforming og plassering.
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Lysanlegg: Type, utforming og plassering.
Alle faste objekter som utgjør et hinder skal kunngjøres. Kunngjøringen skal inneholde
hinderets posisjon (i grader, minutter og sekunder) og største høyde(i fot), en beskrivelse av
objektet samt angi eventuell merking og belysning.
Alt terreng som utgjør et hinder skal kunngjøres. Kunngjøringen skal inneholde en
beskrivelse av hinderet og angi hinderets utstrekning. Kunngjøringen skal også inneholde
posisjonen til hinderets viktigste høyeste punkt (grader , minutter og sekunder) samt de
samme punktenes høyde i for. Dessuten skal kunngjøringen inneholde opplysninger om
eventuell merking og belysning.

18.5 Banelengder
For hver rullebane, 07 og 25 skal følgende kunngjøres:
1. Tilgjengelig startrulledistanse (TORA)
2. Tilgjengelig landingsdistanse (LDA)
Anm 1: TORA tilsvarer lengden av det område som tilfredsstiller kravene til rullebanelengde,
når det tas hensyn til at det er tilstrekkelig sikkerhetsområde etter baneenden.
Anm 2: LDA tilsvarer lengden av det området som tilfredsstiller kravene til rullebane, når det
tas hensyn til at det er tilstrekkelig sikkerhetsområde både foran terskelen og etter baneenden.
Dersom terskelen er flyttet inn, for eksempel p.g.a. hinder i innflygingsområdet, regnes LDA
fra den innflyttede terskel.

18.6 Lokale restriksjoner og merknader
Følgende data kunngjøres:
Hvorvidt flyplassen har Luftfartstilsynets godkjenning
Flyplassens anvendelsesområde og beregninger i bruk
Avvik fra gjeldende krav til utforming og drift.
Andre opplysninger av flysikkerhetsmessig betydning.

18.7 Dispensasjon
Når særlige grunner tilsier det, kan Luftfartstilsynet gi dispensasjon fra bestemmelsene i
denne forskrift. Når dispensasjonen skjer i forbindelse med godkjenning av flyplassen, skal
både dispensasjonen og de tilhørende flysikkerhetsmessige kompenserende tiltak, registreres i
flyplassens godkjenningsdokument.
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18.8 Internkontroll – flyplassdata
FPS skal kontrollere og vedlikeholde grunnlagsdata for de flyplassdata som gjelder i BSL E
3-3 og som fremgår av Driftshåndbokas kapittel ”Flyplassinformasjon”. Avvik inklusive
endringer i Driftshåndboka skal meddeles brukerne, LFE, OBS, styret i MFL og vesentlige
avvik i forhold til godkjenninga skal meddels LT.
Grunnlagsdata skal lagres i perm og på PC i Bakkestasjonen.
FPS skal bekjentgjøre de til enhver tid riktige flyplassdataene for Oppdal flyplass på
www.mfl.no, ”Driftshåndboka”, ”Operative kunngjøringer”, på Oppslagslagstavla(hangar A)
og deler av dette i Jeppesen Airfield Manual.
MFL’s styre skal se til at de flyplassdata som er kunngjort for flyplassen er korrekte og
tilgjengelige for brukerne.
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19 Adresse- og telefonliste
19.1 Nødnummer
Brannvesen

110

Politi

112

Ambulanse/Luftambulanse

113

Hovedredningssentralen Sør-Norge 51 51 70 00
Oppdal Røde Kors Hjelpekorps

72 42 07 60

19.2 MFL AS
Hjemmeside: www.mfl.no
Mail: mfl@oppdal.com
Odd Asbjørn Nyberg, styreleder
Gullvåg, 7288 Soknedal,

932 17 042

72 43 49 36

19.3 Flyplassjef (FPS)
Odd Asbjørn Nyberg, Gullvåg, 7288 Soknedal,

932 17 042

72 43 49 36

959 01 090

72 40 06 00

19.4 Vintervedlikeholdstjenesten
Nyvold Installasjon AS (NI)

19.5 Bakkestasjon
Tlf. 72 42 39 03

Faks 72 42 39 03

Værstasjon

Meldingsnr. 482 12 740

Melding: STA

19.6 Leder for elektrotjenesten (LFE)
Ole Erik Vognild, Nyvold Installasjon AS
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20 Informasjonssystem
20.1 Introduksjon
Målet med MFLs informasjonssystem er at brukerne, eierne, personer med tillitsverv i MFL,
og personer/firma som utfører arbeid for MFL skal ha tilgang til- og kunnskap om MFL,
driftshåndboka og Luftfartstilsynets(LT) lovverk, godkjenning og konsesjon. I tillegg skal
dette sikre at lovgivende myndigheter, som for eksempel LT, på en enkel måte kan innhente
opplysninger om vår drift og systemene vi har laget for å kunne drive Oppdal flyplass på en
sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

20.2 Informasjonskilder
20.2.1

Bakkestasjonen

Telefon og internettilknyttning
PC for utfylling og lagring av IK-skjema
Grunnlagsdata for flyplassdata/flyplassinformasjon
Oversikt over flyoperatører godkjent for IFR-flyging på ENOP
Kart ENOP 1.40 000
LT- BSL A, B, C, D, E, F, G, JAR
LT- AIC A, B, I, N
Jeppesen Airfield Manual

20.2.2

Trådløst nettverk på ENOP

I området ved hangarene

20.2.3

www.mfl.no

Vedtektene
Styret
Terminlista
LT godkjenning
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LT konsesjon
Driftshåndboka
Brukerkontrakt norsk og engelsk versjon
Flyplassinformasjon engelsk versjon

20.2.4

Informasjonstavla(hangar A)

LT godkjenning
LT konsesjon
Kart ENOP 1.40 0000
Adresse og telefonliste
Vedtektene
Styret
Om MFL
Driftshåndboka, kapittel:
Definisjoner
Informasjonssystem
Flyplassinformasjon
Instruks for brukerne
Nødplan

20.2.5

Jeppesen Airfield Manual

Finnes på www.jeppesen.com
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21 Kontrollskjemaer
21.1 Innhold:
21.2 Internkontroll - intervallskjema
21.3 Internkontroll - flyplassområde
21.4 Internkontroll - havari- og brannvernutstyr
21.5 Internkontroll - beredskapsbil
21.6 Internkontroll - bakkestasjon
21.7 Internkontroll - vintervedlikehold
21.8

Internkontroll - informasjon EMF/IFR -flyging

21.9

Internkontroll – registrering av EMF/IFR-flyging

21.10 Internkontroll – melding om fallskjermflyging
21.11 Internkontroll - flyplassdata
21.12 Internkontroll - inspeksjon av elektrotekniske anlegg
21.13 Internkontroll - kvalifisert kontroll av PLASI og sirklingslys
21.14 Internkontroll - kvalifisert kontroll av elektrotekniske anlegg
21.15 Logg for vedlikeholds- og reparasjonsarbeider, elektrotekniske anlegg.
21.16 Beredskapsplan for elektroteknisk anlegg
21.17 Vedlikeholdsplan for elektroteknisk anlegg
21.18 Internkontroll – Informasjonssystem
21.19 Internkontroll – Drivstoffanlegg, Daglig inspeksjon Avgas 100LL
21.20 Internkontroll – Drivstoffanlegg, Daglig inspeksjon Jet A-1
21.21 Internkontroll – Drivstoffanlegg, Sikringsskjema – Anlegg / tankbiler
21.22 Internkontroll – Drivstoffanlegg, Skjema for fylling av MOGAS 98
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21.23 Internkontroll – Drivstoffanlegg, Filter skifte / kontroll
21.24 Internkontroll – Drivstoffanlegg, Pensum for utsjekk av brukere på drivstoffanlegg
21.25 Internkontroll – Drivstoffanlegg, Utsjekk – signeringsliste
21.26 Internkontroll – Drivstoffanlegg, Ansvar ved fylling
Utfylte og signerte skjemaer skal lagres i permer og oppbevares på bakkestasjon.
I tillegg til kontrollskjemaene listet opp over finnes perm, utgitt av Shell, med eget veiledende
internkontrollsystem for drivstoffanlegg på mindre flyplasser (MOSA). Denne sammen med
perm for MFL's kontroll-skjemaer for drivstoffanlegget og perm for papirer i forbindelse med
levering av drivstoffet er lagret i rommet med drivstoffpumpene.

21.2 Internkontroll - intervallskjema
Internkontroll - intervallskjemaet er et skjema som skal føre til en lettere kontroll med at de
periodiske internkontroll skjemaene er gjennomførte i henhold til bestemmelsene som er gitt i
driftshåndboka. I periodefeltet er angitt hyppighet for kontroller.
Tekst:
21.3 Internkontroll - flyplassområde
21.4 Internkontroll - havari- og
brannvernutstyr
21.5 Internkontroll - beredskapsbil
21.6 Internkontroll – bakkestasjon
21.7 Internkontroll—vintervedlikehold
21.8 Internkontroll – informasjon
EMF/IFR-flyging
21.9 Internkontroll – registrering
EMF/IFR-flyging
21.10 Internkontroll – fallskjermflyging
21.11 Internkontroll - flyplassdata
21.12 Internkontroll - inspeksjon av
elektrotekniske anlegg.
21.13 Internkontroll – kvalifisert
kontroll av PLASI og sirklingslys
21.14 Internkontroll – kvalifisert
kontroll av elektrotekniske anlegg
21.15 Logg for vedlikeholds- og
reparasjonsarbeider
21.17 Vedlikeholdsplan for
elektroteknisk anlegg

Periode*
D/M/6.
D/M/6.

21.18 Internkontroll –
Informasjonssystem

M/6.

Anmerkninger

D/M/6.
D/M/6.
D/M/6.
D
D
Når aktuell
M/6.
D/M/6.
Hver 3.
måned
Månedlig
Når aktuelt
Årlig
Hvert 5. år
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21.19 Internkontroll – Drivstoffanlegg,
Daglig inspeksjon Avgas 100LL
21.20 Internkontroll –
Drivstoffanlegg, Daglig inspeksjon Jet
A-1
21.21
Internkontroll –
Drivstoffanlegg, Sikringsskjema –
Anlegg / tankbiler
21.22 Internkontroll –
Drivstoffanlegg, Filter skifte / kontroll
21.23 Internkontroll –
Drivstoffanlegg, Pensum for utsjekk av
brukere på drivstoffanlegg
21.24 Internkontroll –
Drivstoffanlegg, Utsjekk –
signeringsliste
21.25 Internkontroll –
Drivstoffanlegg, Ansvar ved fylling

Siste revisjonsdato: 18.04.2021

D
(før bruk)
D
(før bruk)
Ukentlig

Årlig
Når aktuelt

Når aktuelt

Ved kortutdeling

”D” i periodefeltet angir at internkontroll foretas daglig kontroll når det er EMF- eller IFRflyging.
”M” i periodefeltet angir at det utføres månedlig kontroll i når det ikke er foretatt periodisk
kontroll på en måned.
6. i periodefeltet angir at det skal utføres kontroll hver 6. måned
Utført av:

Tid:
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21.3 Internkontroll – flyplassområdet
Inspeksjon skal være utført og funnet i orden før start/landing blir foretatt i forbindelse med
EMF eller IFR-flyging på ENOP.
* Dette skal inspiseres i forbindelse med luftsportsaktiviteter av ASL, HL eller aktuell
fartøysjef for mikrofly. Inspeksjonen skal utføres hver dag og funnet i orden, før først flyging
finner sted og senere hvis forholden forandrer seg slik at det kan ha betydning for
flysikkerheten.
Tekst:

Anmerkninger:

Hinder som bryter som bryter hinderflatene i inn- og
utflygningssektorene og sideflatene.
Midlertidige bevegelige hinder på manøvreringsområdet skal i tiden
mellom soloppgang/nedgang merkes med kjegler.

*
*

Rød markering for bom ang. jordbruksformål fungerer, funnet i orden og *
at hengelås er i orden.
Skader på selve området.
*
Skader på anlegget, installasjoner eller gjenstander som kan være en
*
fare for luftfarten.
Viltkontroll og kontroll med fugler
*
Objekter som kan være utsatt for slitasje, slik som banelys,
banemerkinger og merkestikker etc.
Vei fra E6, via hangarområdet og opp til flystripa skal være
fremkommelig for utrykningskjøretøyer.
Møte- og snuplasser inspiseres for beskaffenhet og fremkommelighet
for tyngre kjøretøyer (utrykningsbiler).
I forbindelse med fallskjermfly med maks startvekt på 6500 kg skal
TORA reduseres til 876 m. Inntrukket terskel 60 meter i hver baneende
skal markeres med 3 trafikkoner(3 m avstand) på hver side av banen.
Inspeksjon av drenssystem., avløp, kanaler og Dånnålibekken, særlig nøye
og mer omfattende etter store nedbørsmengder.
Tilsynsarbeid: Rutine-/og vedlikeholdsarbeid som innebærer renhold,
enkle reparasjoner, utskifting av utstyrsdeler med kontroll og utprøving.
Bane og sikkerhetsområdet(25 x 1000 m) skal være brøytet og fri for
ujevnheter. Taksebane skal brøytes i minimum 22 m bredde. Når det er
dårlig kontrast mellom rullebanen og sikkerhetsområdet skal dette
markeres med trafikkoner.

*

*

*

Banemerkinga skal vurderes spesielt grundig på de faste halvårlig
kontrollene.
I tillegg til den fysiske kontrollen skal FPS også innehente uttalelser fra
representative brukere. FPS skal også påse at tilstanden til
banemerkinga er et tema på hvert møte i S-forum.
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21.4 Internkontroll – havari- og brannvernutstyr
Havari-/brannvernutstyr er plassert i spesielt merket rom med utvendig dør i Bakkestasjonen.
Nøkkel finnes i nøkkelboks til høyre for dør.
Havari- og brannvernutstyr skal til enhver tid være komplett iht denne liste.
Håndlykter skal testes. Brannslokkingsapparat skal godkjennes årlig.
Havari- og brannvernutstyr er plassert i merket rom med utvendig dør i bakkestasjonen, og i
brannskap iht denne listen:
Tekst:

Anmerkninger:

2stk. 6 kg pulverapparat
2 stk 2.6 kg Co 2 apparat
2 stk. store håndlykter
5 stk. Sykebårer
12 stk. Ulltepper
1.stk. førstehjelpsskrin
2 stk. sperrekryss for rullebane
1 stk. nøkkel for beredskapsbil
1.stk. hovednøkkel
4 stk. kanner à 25L Petroceal
(brannsluknings væske)
Brannskap hangar A
2 stk 12 kg pulverapparat
Brannskap hangar B
2 stk 12 kg pulverapparat
Brannskap hangar C
2 stk 12 kg pulverapparat
Brannskap hangar D
2 stk 12 kg pulverapparat
Brannskap drivstoffanlegg
2 stk 12 kg pulverapparat
Brannskap oppstillingsplass 1
2 stk 12 kg pulverapparat
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21.5 Internkontroll – beredskapsbil
Beredskapsbilen skal stå parkert i Hangar B, nøkkel til bilen og hangar B er i brann- og
havarirom i bakkestasjonen. Om vinteren skal motorvarmeren være tilkoblet.. Den skal også
sjekkes for olje/bremsevæske og kjølevæske slik at bilen er operativ selv under ekstreme
værforhold.
BEREDSKAPSBIL:
Tekst:
Beredskapsbil starter og fungerer,
Lys fungerer: Hovedlys, nærlys, blinklys,
bremselys.
Gult blinklys, tak fungerer.

Anmerkninger:

Blått blinklys, tak fungerer.

NØDUTSTYR I BEREDSKAPSBIL:
Tekst:
Anmerkninger:
1.stk. Havarisag med skive for stål og
aluminium + drivstoff.
1.stk. Wire- og boltekutter
1 stk. slagspett
2 stk. havariøks
1 stk. strømaggregat, 2000 W
+ drivstoff.
1 stk. kabelsnelle
2 stk. 500 W lamper
2 stk. håndlukter
1 stk. todelt stige
1 stk 12 kg pulverapparat
1 stk. førstehjelpskoffert
2 stk. havarikniver
1 stk. brekkjern
1 stk. rørtang
2 stk sykebårer

Utført av:
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21.6 Internkontroll - bakkestasjon
OBS skal før enhver påbegynt flyging eller serier med flyging til/fra Oppdal flyplass,
Fagerhaug i forbindelse med EMF- eller IFR-flyging ha sjekket at alle hjelpemidler og utstyr
som omhandler bakkestasjonen fungerer og funnet i orden.
Tekst:

Anmerkninger:

2 stk. VHF radioer
2 stk. UHF radioer
I stk. signalpistol
10 stk. signalpatroner
1 stk. nattkikkert
1 stk. dagkikkert
Tlf./internet fungerer
PC med skriver fungerer
Værstasjon fungerer
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21.7 Internkontroll - vintervedlikehold
Klargjøring av ferdselsområdet for fly, veier og plasser kan gjennomføres i henhold til
fastsatte prosedyrer og bestemmelser.
I forbindelse med EMF og IFR-flyging er det spesielle bestemmelser som gjelder og det skal
da etter at snøryddingen av plassen er gjennomført utføres følgende sikkerhetssjekk før
start/landing kan bli foretatt:
Tekst
Rullebanen er brøytet i hele sin lengde og
bredde.
Sikkerhetsområdet er brøytet i hele sin
lengde og bredde. 1000 x 50 meter.
Rullebanen, manøvreringsområdet er fri
for is, snø , sørpe etc.

Anmerkninger

Strøing med sand, 2-4mm ved glatt
rullebane, manøvreringsområde.
Måling av bremseeffekt på rullebanen
gjennomført ved behov.
Parkeringsplassen for fly er fri for snø, is
etc.
Det hinderfrie området er fritt for
hindringer i henhold til bestemmelsene.
Rullebanelysene er ikke skadet:
Rullebanen fri for gjenstander som kan
føre til punktering, havari ( is, steiner,
redskap etc.)
Rullebanelysene fungerer (lyser), fri for is,
snø etc.
Rullebanemerkinger er fri for is, snø, og er
lett synlig.
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21.8 Internkontroll – informasjon EMF/IFR-flyging ENOP
ANNKOMST:

Landingstid:

Dato:
Baneretning:

Kallesignalfly:
07……(x)

Vindretning:

Vindstyrke(kts):

QNH (hPa):

Temperatur:

Sikt:

Skydekke høyde:

Pax inn:
25……(x)

Rullebaneforhold:
Kjent trafikk:
Lysanlegg i bruk (spesifiser):

AVGANG:

Avgangstid:

Dato:
Baneretning:

Kallesignal fly:
07……(x)

Pax ut:
25……(x)

Vindretning :

Vindstyrke(kts):

QNH (hPa)

Temperatur:

Sikt:

Skydekkehøyde:

Rullebaneforhold:
Kjent trafikk:
Korrekt tid:
Banelys/PLASI avslått :………. (x)

Sirklingslys avslått :……… (x)

Innflygingsledelys avslått:……… (x)
Operatør av Bakkestasjon:
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21.9 Internkontroll – registrering EMF eller IFR- flyging
DATO

REG

T FRA

T TIL

L KL

AVG
KL

KUNDE
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21.10 Internkontroll – melding om fallskjermflyging
NTNU Fallskjermklubb, Stud.post 243, 7491 TRONDHEIM
MELDING OM FALLSKJERMFLYGING for fly med største tillatte startvekt mellom 5.7006.500 kg .I Godkjenninga fra Luftfartstilsynet stilles det spesielle krav til denne type
operasjoner. Dette skjemaet skal sikre at politi og brannvesen har nødvendig informasjon i
tilfelle en luftfartsulykke. Hoppleders (HL) ekstra plikter i forbindelse med denne type
flyoperasjoner:
Fartøysjefen skal ha tilgang til aktuelle flyplassdata før første landing finner sted.
Tilgjengelig startrullebanelengde (TORA) er 876 meter.
HL skal forsikreseg om at plassforholdene skal inspiseres av FPS, OBS, HL eller
fartøysjef. Plassforholdene skal inspiseres hver dag før første flyging finner sted og
hvis forholdene har endret seg siden forrige inspeksjon slik at dette kan ha betydning
for flysikkerheten. Bruk skjema ”Internkontroll – flyplassområdet".
HL/HFL og fartøysjef skal til en hver tid ha oversikt over hvem og hvor mange
personer som er i flyet.
Det er bare flyoppstillingsplattform 1 ved flystripa som skal brukes til parkering av
dette flyet. Taksebane og flyoppstillingsplass ved hangarer skal ikke brukes av dette
flyet!
Følgende skal ha mottatt dette skjemaet senest 3 virkedager før flygingen starter:
Brann- og redningstjenesten i Oppdal

Faks nr. 72 40 10 01

Lensmannen i Oppdal

Faks nr. 72 40 48 30

Flyplassjef Oppdal flyplass

Faks nr. 72 87 29 79

Bakkstasjon Oppdal flyplass
Flyet operer fra Oppdal
flyplass i perioden:

Flytype:

Faks nr. 72 42 39 03
Drivstoff:

Type:
Maks. liter:

Maksimalt antall:

Telefonnummer til
hoppleder for NTNU
FSK

Piloter:
Hoppere:

Sted: ………………… Dato …………………Sign:………………………….Verv……

Driftshåndbok for Oppdal flyplass, Fagerhaug

Side 80 av 99

Utarbeidet av: MFL

Kontrollert av: -

Godkjent av: OAN

Siste revisjonsdato: 18.04.2021

21.11 Internkontroll – flyplassdata
Tekst:
Flyplassens
referansepunkt
Flyplassens høyde
Flyplassens
utforming

Hinder

Bane

Punkt som skal måles:
Geografisk referansepunkt (ARP).

Endringer/Merknader:

Største høyde på rullebanen. Nøyaktighet 1 meter.
Rullebaner: Rettvisende retning, banenummer, lengde,
bredde, helning, overflate, innflyttet terskel.
Sikkerhetsområde: Lengde, bredde
Taksebaner: Bredde og overflate.
Oppstillingsplattformer: Størrelse og overflate
Merking: Utforming, plassering, synbarhet.
Lysanlegg: Type, utforming, plassering.
Faste objekter som utgjør hinder: Posisjon, største
høyde, merking, belysning.
Terreng som utgjør hinder: Angitt utstrekning,
posisjon, høyeste punkt angitt i grader, minutter,
sekunder samt punktene i angitt for, merking,
belysning.
Start rulledistanse (TORA) 07 og 25
Tilgjengelig landingsdistanse (LDA) 07 og 25
Tilgjengelig og oppdatert i Bakkestasjonen

Grunnlagsdata

Utført av:

Tid:
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År:
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21.12 Internkontroll - inspeksjon av elektrotekniske anlegg
Kan utføres av instruert person (ikke kvalifisert personell).
Anleggsbeskrivelse

Antall

Banekantarmatur, 1 hvit lampe

16

Inspiseres

Godkjent

Kommentar

Lyskilder
Lysarmatur

Banekantarmatur, 1 gul lampe

2

Lyskilder
Lysarmatur

Terskelbelysning, 2 grønne, 1 rød lamper

12

Baneendearmatur, 1 blå lampe

4

Lyskilder
Lysarmatur
Lyskilder
Lysarmatur

Taksebanearmatur, 1 blå lampe

7

Lyskilder
Lysarmatur

Tverrekke 25

6

Lyskilder
Lysarmatur

Regulator for banebelysning

1

Spenning tilstede

Lyskaster, fastmontert, manuelt betjent

1

Lyskilder

Installasjoner i tårn

1

Lysrør

Hovedfordeling i hangar

1

Spenning tilstede

Belysning vindpølse

1

Lyskilde

PLASI

2

Funksjonstest

Sirklingslys

3

Lyskilder

Innflygingsledelys

2

Funksjonstest

Regulering

Varmeovn

Hangar A, Plassbelysning

1

Lyskilde

Hangar B, Plassbelysning

2

Lyskilder

Hangar C, Plassbelysning

1

Lyskilde

Hangar D, Plassbelysning

1

Lyskilde

Hangar E, Plassbelysning

2

Lyskilde

Hangar B, Lys markering

1

Lyskilde

I felt ”Godkjent” skrives + for godkjent funksjon, - for ikke godkjent funksjon.
I felt ”Kommentarer” spesifiseres evt. feil/mangel.
Skjema skal arkiveres i ringperm som er opprettet til formålet.

Utført av:

Tid:

Driftshåndbok for Oppdal flyplass, Fagerhaug

Dato:
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21.13 Internkontroll - kvalifisert kontroll av PLASI, sirklingslys og
innflygingsledelys
Det er montert 2 stk PLASI, en for bane 07 og en for bane 25. Det er montert 3 stk
sirklingslyst, 2 stk sør for banen, og 1 stk vest for banen. Det er videre montert 2
innflygingsledelys, ett i mobilmast ved Oppdalsporten og ett på Skogheim. Plassering er
inntegnet på kart i bakkestasjon. Utføres av kvalifisert elektropersonell.
Tekst
Kontroll av vertikalstilling
Lampeskiftvarsellampe
Renhold vindu, linser og filter
Kontroll varmeelement
Kontroll kjeder, smøring/stramming
Kontroll kjede- og lampemotor
Kontroll viftene
Kontroll fotocelle
Kontroll alle pærene og skiftfunksjon
Kontroll oljenivå på begge motorene
Kontroll tiltswitch
Kontroll av sirklingslys, montering,
strømtilførsel, pærer og funksjon
Kontroll av innflygingsledelys,
montering, strømtilførsel, pærer og
funksjon

Anmerkninger

Kontroll utføres av kvalifisert personell hver 3. måned

Utført av:

Tid:
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Dato:
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21.14 Internkontroll – kvalifisert kontroll av elektroteknisk anlegg .
Utføres av kvalifisert elektropersonell
Anleggsbeskrivelse

Kontrolleres

Måleverdi Godkjent

Kommentar

Innkommende nett fra Oppdal Elverk
* Spenning fase-fase

Spenning L1-L2

V

* Spenning fase-fase

Spenning L2-L3

V

* Spenning fase-fase

Spenning L3-L1

V

* Spenning fase-jord

Spenning L1-PE

V

* Spenning fase-jord

Spenning L2-PE

V

* Spenning fase-jord

Spenning L3-PE

V

* Overgangsmotstand jord

Jordelektrode

Ohm

* Isolasjonsmotstand fase-jord

Megger L1-PE

Mohm

* Isolasjonsmotstand fase-jord

Megger L2-PE

Mohm

* Isolasjonsmotstand fase-jord

Megger L3-PE

Mohm

Elektroteknisk anlegg MFL

* Belastningsstrøm fase

Strøm L1

A

* Belastningsstrøm fase

Strøm L2

A

* Belastningsstrøm fase

Strøm L3

A

* batteri for værstasjon

Bel.spenning

V

* batteri for stasjonær radio

Bel.spenning

V

* batteri for nødlys i tårn

Bel.spenning

V

* batteri for innbruddsalarmanlegg

Bel. Spenning

V

* Isolasjonsmotstand kabelring

Megger

MOhm

* Strømstyrke ved 100% lyseffekt

Strøm

A

* Strømstyrke ved 10% lyseffekt

Strøm

A

* Fjernbetjening i tårn

Funksjon

Lyskaster i tårn

Funksjon

Nødstrømsdrift på:

Banebelysning

Nødstrømsaggregat, bergingsbil

Belastningstest

Innbruddsalarm, tårn

Funksjonstest

Plassbelysning hangar A,B,C,D,E

Funksjon

Lys markering hangar A
Funksjon
I felt ”Godkjent” skrives + for godkjent kontroll, - for ikke godkjent kontroll.
I felt ”Kommentarer” spesifiseres evt. feil/mangel.

Utført av:

Tid:
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21.15 Logg for vedlikeholds- og reparasjonsarbeider,
elektrotekniske anlegg
Skriv kortfattet utførte arbeider

Skriv kortfattet forhold som må følges opp

Skriv. Evt. Annet som har betydning for de elektrotekniske anleggene

Utført av:

Tid:
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21.16 Beredskapsplan for elektrotekniske anlegg
De elektrotekniske anleggene i bakkestasjonen og på bane er utført med tanke på en høy grad
av funksjonalitet. Som følge av dette er mye av utstyret utført med nødstrøm i form av
automatisk tilkobling av backup batteri. Dette gjelder for følgende utstyr plassert i
bakkestasjon:
•

Værstasjon
plassert i skap i bakkestasjon

Batteri

•

Stasjonær VHF-radio
plassert i tekn. rom

Batteri

•

Nødlys tårn Nødlysarmatur 8W med innebygget batteri

•

Innbruddsalarm
plassert i sentral for innbruddsalarm i tekn. rom

Batteri

For følgende elektrotekniske anlegg/utstyr med betydning for flysikkerhet er det ikke etablert
nødstrøm:
2.1 Lyskaster på repos
2.2 Belysning av vindpølse
2.3 Banebelysning og tverrekke 25
2.4 Belysning oppstillingsplass
2.5 Telefon/telefaks
2.6 Høyttaleranlegg
2.7 Generelle tekniske installasjoner i bakkestasjon
2.8 PLASI, 2 stk
2.9 Sirklingslys, 3 stk
2.10 Innflygingsledelys, 2 stk
2.11 Plassbelysning hangar A, B, C, D og E
2.12 Lys markering på hangar A
2.1 Lyskaster på repos skal opereres i forkant av start/landing med fly når bakkestasjonen er
betjent, og vil ikke være operativ i forbindelse med start/landing.
Det vurderes ikke som kritisk om lyskilde eller nettspenning skulle svikte i forbindelse med
flyoperasjon.
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Det er montert en 500VA trafo under kanal i bakkestasjon, som forsyner lyskasteren med 24V
AC spenning.
Lyskaster på repos er tilkoblet kurs 10 (16A C) i fordeling AC i teknisk rom.
2.2 Belysning av vindpølse er utført med lyskaster 125W montert i topp av vindpølsemast.
Lyskasteren er forsynt via 380m jordkabel PFSP 2x2,5 + j fra teknisk rom.
Vindpølsen er belyst iht. krav i BSL E4-3, men vil ikke være kritisk for den planlagte
ervervsmessige bruken av flyplassen, ettersom alle værdata (også vindretning) vil inngå i
informasjon fra OBS til fartøysjef.
Det vurderes ikke som kritisk om lyskilde eller nettspenning skulle svikte i forbindelse med
flyoperasjon.
Lyskaster på vindpølsemast er tilkoblet kurs 10 (16A C) i fordeling AC i teknisk rom.
2.3 Banebelysningen dekker baneendelys, terskellys og banekantlys. Disse lysene er forsynt
fra ford. AC i teknisk rom, via en regulator plassert i brann/havarirom. Tverrekke 25 er også
tilkoblet denne regulatoren.
Banebelysningen er klart kritisk for flyoperasjoner i mørke, og vil kunne utgjøre en fare ved
strømbrudd eller annen teknisk feil. Det er derfor etablert rutiner for inspeksjon av
banebelysningen før hver flyoperasjon som krever banebelysning.
Ved at lyset tennes i god tid før bruk (min. 120 min) vil evt. feil kunne rettes før bruk, og
mulighet for svikt i kritisk fase av flyoperasjonen reduseres til minimum.
OBS og fartøysjef må allikevel være oppmerksom på at feil kan oppstå, og ha klare
prosedyrer for tiltak i slike situasjoner.
Banebelysningen kontrolleres av elektroteknisk kyndig personell en gang pr. måned.
Banebelysningen er tilkoblet fordeling AC i teknisk rom uten sikring.
Sikringer er plassert i regulator i brann/havarirom. Forankoblet sikring er kurs 4 i ford. A i
hangar A (3x50A C), og jordfeilbryter nr. 12 (100 mA) i ford. A.

2.4 Belysning av oppstillingsplass er tilknyttet samme ring som banebelysning.
Teknisk feil vurderes ikke som kritisk, men prosedyrer mellom tårnpersonell og fartøysjef må
etableres.
2.5 Telefon og telefaks er kombinert i ett apparat.
Telefon fra Telenor er lagt inn som ISDN med en NT plassert i teknisk rom.
Videre er et terminaladapter plassert under kanal i bakkestasjon, denne forsyner
telefon/faksmaskinen med analog tilkobling.
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Både Telenors GT og terminaladapter, samt telefon/faksmaskin krever 230V nettspenning for
å fungere, og vil ikke være operativ ved et strømbrudd.
Som en ekstra sikkerhet i forhold til nødssituasjoner bør OBS alltid være utstyrt med
mobiltelefon.
2.6 Høyttaleranlegg er montert for at tårnpersonell skal kunne dirigere personer som beveger
seg inn på manøverområdet. Anlegget krever 230V nettspenning for å fungere, og vil ikke
være operativt ved et strømbrudd.
Det anses ikke som kritisk med en funksjonssvikt på høyttaleranlegget.
OBS vil tilkalle hjelp til å holde kontroll med personell dersom dette anses som nødvendig
ved svikt i høyttalerfunksjon.
2.7 Generelle tekniske installasjoner i bakkestasjon.
Installasjoner som lys, stikk og varme er avhengig av 230V nettspenning for å fungere.
Det må derfor utøves aktsomhet ved tilkobling av hjelpemidler til for eksempel stikk i kanal i
tårn, ettersom et strømbrudd vil medføre funksjonssvikt.
For øvrig anses installasjoner mest av komfortmessig karakter, og vil ikke påvirke
flysikkerheten ved kortvarig funksjonssvikt.
2.8 Visuelt glidebaneanlegg PLASI
Det er montert PLASI for bane 07 og 25. Disse er tilkoblet 230V kurser i tårnbyggets
sikringsfordeling AC, kurs 12 og 13.. PLASI er ikke tilkoblet nødstrøm.
2.9 Sirklingslys
Det er montert 3 stk sirklingslys for sirkling til bane 07. Anleggene er forsynt fra 230V
nettspenning fra de respektive gårder hvor de er montert. Anleggene har egen kurs, beskyttet
av overspenningsvern, og er utilgjengelig for uvedkommende. Sirklingslys er ikke tilkoblet
nødstrøm.
2.10 Innflygingledelys
Det er montert 2 stk innflygingsledelys, ett ved Oppdalsporten og ett ved Skoghiem.
Anleggene har lokal strømforsyning, og styres via SMS.
2.11 Plassbelysning hangar A, B, C, D og E
Det er montert lyskastere på hangarer, type EXTRO 80W HME med gassutladningslampe.
Anleggene er forsynt fra 230V-fordeling i respektive hangar.
Det vurderes ikke som kritisk om lyskilde eller nettspenning skulle svikte i forbindelse
med flyoperasjon.
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2.12 Lys markering på hangar A
Det er montert lyskaster for belysning av hjørnemarkering på hangar A. Type UFO ALU
50W, Gu 10, IP65, med lyskilde Halopar 16, 50W, Gu10. Lyskastere har 230V tilførsel fra
kurser i respektive bygg.
Det vurderes ikke som kritisk om lyskilde eller nettspenning skulle svikte i forbindelse
med flyoperasjon
Vurderinger under pkt. 2 foran tilsier at det etableres prosedyrer mellom OBS og
fartøysjef, slik at sikkerheten ivaretas også ved en funksjonssvikt i de tekniske
anleggene, og da spesielt banebelysningen, tverrekke 25, PLASI, sirklingslys og
innflygingsledelys. Utover dette anses de rutinemessige inspeksjoner og kontroller som
tilstrekkelig for å holde funksjonaliteten på et høyt nivå, og unngå situasjoner som
påvirker flysikkerheten.
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21.17 Vedlikeholdsplan for elektrotekniske anlegg
Det vises til driftshåndbok for Oppdal Flyplass, Fagerhaug, Kapittel 13. I henhold til
driftshåndboka skal der finnes en vedlikeholdsplan for elektrotekniske anlegg. Vedlikehold
skal utføres av kvalifisert personell.
Anleggsbeskrivelse

Vedlikehold

Frekvens

Utføres

Kommentar

Banebelysning
* Kummer for banebelysning

Nivå, skader

Årlig

Mai/Juni

* Lysarmaturer banebelysning

Retning, skader

Årlig

Mai/Juni Brekkasje, tetthet

* Tverrekke 25

Posisjon, skader

Årlig

Mai/Juni

Brukstid avleses

Årlig

Mai/Juni Skiftes ved 3000 timer

Montasje, skader

Årlig

Mai/juni Brekkasje, tetthet

* batteri for værstasjon

Batteri skiftes

Hvert 5. År Mai/Juni

* batteri for stasjonær radio

Batteri skiftes

Hvert 5. år Mai/juni

* batteri for nødlys i bakkestasjon

Vindpølse, belysning
* Lyskilde armatur
Flomlyskaster, repos
* Lyskaster
Nødstrømsdrift på:

Batteri skiftes

Hvert 5. år Mai/juni

* batteri for innbruddsalarmanlegg Batteri skiftes

Hvert 5. År Mai/juni

PLASI

Montasje, skader

Årlig

Mai/juni

Evt. lakkering

Sirklingslys

Montasje, skader

Årlig

Mai/juni

Fester sjekkes

Innflygingsledelys

Montasje, skader

Årlig

Mai/juni

Plassbelysning, Hangar A, B, C, D, E Montasje, skader

Årlig

Mai/Juni

Lys markering, Hangar A

Årlig

Mai/Juni

Montasje, skader

Vedlikehold iht. vedlikeholdsplan skal utføres sammen med månedlig kontroll i mai eller juni.
Utført vedlikehold skal føres i logg (ref.) instruks for kvalifisert elektropersonell)
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21.18 Internkontroll – Informasjonssystem
Dette skal kontrolleres av FPS en gang i måneden..
Informasjonskilder
Bakkestasjon

Trådløst netverk
www.mfl.no

Informasjonstavla

www.jeppesen.com

Utført av:

Innhold

Merknader

Tlf/internettilknyttning
PC m lager av IK-skjema
Grunnlagsdata
Flyoperatør godkj. for IFR-flyging
Flyoperatør signert kontrakt
Kart ENOP 1.40 000
BSL - A,B,C,D;E,F,G,JAR
AIC - A,B,I,N
Jeppesen Airfield Manual
I hangarområdet på ENOP
Vedtektene
Styret
Terminlista
LT - Godkjenning
LT - Konsesjon
Driftshåndboka, inkl. lagring av
tidligere gyldige versjoner
Brukerkontrakt(norsk og engelsk)
Flyplassinformasjon, engelsk
LT - Godkjenning
LT - Konsesjon
Kart ENOP 1.40 000
DH Definisjoner
DH Adresse og telefonliste
DH Informasjonsystem
DH Flyplassinformasjon
DH Instruks for brukerne
DH Nødplan
Jeppesen Airfield Manual

Tid:
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21.19 Internkontroll – Drivstoffanlegg, Daglig inspeksjon Avgas 100LL

Visuell kontroll av
jord fylling

Se etter lekkasjer

Åpne ventil før
bensinpumpe/filter

Visuell sjekk
fyllingsslanger og
pistoler

Dato

Kontroller at
brannsl. app. er OK

Dette skal kontrolleres og fylles ut av person med utsjekk på drivstoffanlegg hver dag før første tanking.
Sjekk om ”Ukesjekk” er foretatt
innen siste 7 dager. Hvis ikke:
Gjør denne først!

Peiling av tanker

Jet A-1

100 LL

Signatur

NB: HUSK Å STENGE VENTILEN FØR PUMPE/FILTER NÅR ANLEGGET STENGES FOR DAGEN !
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21.20 Internkontroll – Drivstoffanlegg, Daglig inspeksjon Jet A-1
Dette skal kontrolleres og fylles ut av person med utsjekk på drivstoffanlegg hver dag før første tanking.

Jord Anlegg

Jord Fylling

Brannsl. App.

Jord. Klemmer

Sjekk anlegg
Bunnprøve tank

Filter
Vannutskiller

Dato

Kvalitet

Vannprøver

Sjekk om ”Ukesjekk” er foretatt innen
siste 7 dager. Hvis ikke: Gjør denne
først!

Peiling tank
Jet
A-1

100
LL

Signatur

NB: HUSK Å STENGE VENTILEN FØR PUMPE/FILTER NÅR ANLEGGET STENGES FOR DAGEN !
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(Før også alt inn på ”Sikringsskjema”)
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21.21 Internkontroll – Drivstoffanlegg, Sikringsskjema – Anlegg / tankbiler
Dette skal kontrolleres av brukere før bruk av anlegg, og i forbindelse med fylling av drivstoff anlegg

Driftshåndbok for Oppdal flyplass, Fagerhaug

Tankbil

Husk: les av volum før oppfylling

100
LL

Sign.

Side 94 av 99

Mengde på bil

Jet
A-1

Vannprøve
Tankbil Nr

Jord Anlegg

Peiling tank
Jord Fylling

Kontroller anlegget
via alle åpninger

Brannsl. App.

Jord. Klemmer

Ukesjekk anlegg

Bunnprøve tank

Filter Vannutskiller

100LL

Dato

Jet A1

Vannprøver

Jet
A-1

100
LL

Sign.

Anmerkning

Utarbeidet av: MFL

Kontrollert av: -
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Driftshåndbok for Oppdal flyplass, Fagerhaug

Liter fylt

Telleverk etter
fylling

Telleverk før fylling

Dato

Fly registrering

21.22 Internkontroll – Drivstoffanlegg, Skjema for fylling av MOGAS 98

Navn Pilot

Mobil tlf. Pilot

Side 95 av 99

Signatur

Anmerkning/Adresse

Utarbeidet av: MFL

Kontrollert av: -

Godkjent av: OAN

Siste revisjonsdato: 18.04.2021

21.23 Internkontroll – Drivstoffanlegg, Filter skifte / kontroll
Dette skal kontrolleres av flyplassjef eller ansvarlig for drivstoffanlegg.
Filter - fylling fra bil (Teknisk rom) MPMI FACET International Model: MPMIQYIZ
Element: FEN 3017 Skiftes hvert 5 år.
Kontrolleres: Årlig
Skiftet dato:

Anmerkninger:

Signatur:

Kontrollert dato:

Anmerkninger:

Signatur:

Kontrollert dato:

Anmerkninger:

Signatur:

Kontrollert dato:

Anmerkninger:

Signatur:

Kontrollert dato:

Anmerkninger:

Signatur:

Filter fylling fly (Fuel-pumperom) : FACET Model:FG-0-609-2
Element: UFG 21 - 609 Skiftes hvert år.
Kontrolleres: Hver tredje måned
Skiftet dato:

Anmerkninger:

Signatur:

Kontrollert dato:

Anmerkninger:

Signatur:

Kontrollert dato:

Anmerkninger:

Signatur:

Kontrollert dato:

Anmerkninger:

Signatur:

Filter fylling fly (Fuel-pumperom) : FACET Model:FG-0-609-2
Element: UFG 21 - 609 Skiftes hvert år.
Kontrolleres: Hver tredje måned
Skiftet dato:

Anmerkninger:

Signatur:

Kontrollert dato:

Anmerkninger:

Signatur:

Kontrollert dato:

Anmerkninger:

Signatur:

Kontrollert dato:

Anmerkninger:

Signatur:

Driftshåndbok for Oppdal flyplass, Fagerhaug

Side 96 av 99

Utarbeidet av: MFL

Kontrollert av: -

Godkjent av: OAN

Siste revisjonsdato: 18.04.2021

21.24 Internkontroll – Drivstoffanlegg, Pensum for utsjekk av
brukere på drivstoffanlegg
Nye brukere av drivstoffanlegget på Oppdal Flyplass skal, som beskrevet i kapittel 5.9, få
opplæring i punktene listet opp nedenfor før bruk av anlegget. Opplæringen skal gies av en
som allerede har utsjekk på anlegget. Etter gjennomført opplæring skal begge kvittere i
skjema gitt i kapittel 21.25, plassert bakerst i permen i drivstoffanlegget.
Pensum for brukeropplæring, drivstoffanlegg:
 Hvordan nullstille anlegg hvis det er strømløst
 Hvordan av nivå på drivstofftankene
 Nummer for varslig, flyplassjef ved mindre enn 1200 liter igjen
 Hvordan kontrollere jording
 Hvor er utstyr for kontroll av drivstoff
 Hvordan kontrollere kvalitet på drivstoff
 Hvordan gjennomføre daglig / ukentlige sjekklister
 Hvordan betjene pumper / iverksette tanking
 Hvordan stenge anlegget etter bruk

Driftshåndbok for Oppdal flyplass, Fagerhaug

Side 97 av 99

Utarbeidet av: MFL

Kontrollert av: -

Godkjent av: OAN

Siste revisjonsdato: 18.04.2021

21.25 Internkontroll – Drivstoffanlegg, Utsjekk – signeringsliste
Signeres etter gjennomgang av pensumliste fra kapittel 21.24.
Dato

Navn

Driftshåndbok for Oppdal flyplass, Fagerhaug

Tillhøringhet

Kontrollant

Side 98 av 99

Utarbeidet av: MFL

Kontrollert av: -

Godkjent av: OAN

Siste revisjonsdato: 18.04.2021

21.26 Internkontroll – Drivstoffanlegg, Ansvar ved fylling

Ansvar ved drivstoff-fylling på Oppdal Flyplass
Vedrørende levering av aviation fuel fra Oppdal Flyplass – Avgas 100LL eller JET A1.
Kunden er selv ansvarlig for at nødvendige prosedyrer følges for å sikre kvaliteten på
drivstoff som fylles fra MFL sitt anlegg.
Kunden aksepterer å bli fakturert for all uttak av drivstoff registrert på kjøpers kort, så lenge
kortet ikke er innlevert eller meldt tapt.

Oppdal Flyplass, dato:

Signatur
for
MFL

Signatur
for
Kunde:

Driftshåndbok for Oppdal flyplass, Fagerhaug
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