
 
 

 

Operasjonelt direktiv med krav om bruk av trykkabin ved 
ruteflyging med passasjerfly over fjellområder i Norge 
 
Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet [dato]med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 

(luftfartsloven) § 9‐1, § 16‐ første ledd, forskrift 26. februar 2013 nr. 219 om felleseuropeiske 

sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA‐forskriften) 

og forordning (EF) 216/2008 artikkel 14.1 jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1265 og 

delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.  

 

EØS‐henvisninger: EØS‐avtalen vedlegg XIII nr. 66n (forordning (EF) nr. 216/2008 endret ved 

forordning (EF) nr. 690/2009 og forordning (EF) nr. 1108/2009, forordning (EU) nr. 6/2013) 

 

 

 

1. Innledning og virkeområde 

 

1.1. Dette operative direktivet inneholder krav som er nødvendig for å etablere et 
akseptabelt flysikkerhetsnivå. Direktivet er utstedt i henhold til luftfartsloven (luftfartsloven) § 
9-1 og forordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 14.1. 

 
1.2. Direktivet gjelder for operatører som driver ervervsmessig lufttransport (CAT) i form av 
ruteflyging med passasjerfly over fjellområder i Norge. 
 

 

2. Krav til trykkabin 

 
2.1. Alle luftfartøyer som benyttes til ervervsmessig ruteflyging med passasjerer over 
fjellområder i Norge skal være utstyrt med trykkabin. 

 

 
2.2. Med fjellområder menes her alle områder langs planlagte flyruter og til relevante 
alternative landingsplasser hvor «Minimum Obstacle Clearance Altitude» (MOCA) eller 
«Grid Minimum Off-Route Altitude» (Grid MORA)» er 8000 fot eller høyere, jf. forordning 
(EU) nr. 965/2012, vedlegg IV, CAT.OP.MPA.145 - Fastsettelse av minste flyhøyder. 
Dette omfatter terreng med høyde 6000 fot eller mer. 
 

3. Årsak 

 

3.1. Fjellområdene i Norge er særlig utsatt for isingsforhold. Dette har vist seg gjennom flere 
hendelser hvor ising har medført tap av kontroll over flyet. I disse tilfellene har isingen 
skjedd på luftfartøyer som har operert høyt nok til at det har vært mulig å gjenvinne kontroll 
og deretter gjennomføre en sikker landing. 
 
3.2. De særskilte vær- og geografiske forhold i Norge som forårsaker den forhøyede 
risiko for ising, er vel dokumentert i meteorologisk litteratur. 
 



 
 

3.3. På grunn av høyderestriksjoner for flyging uten bruk av oksygen jf. forordning (EU) nr. 
965/2012, CAT.IDE.A.240, vil et fly uten trykkabin og som opererer over fjellområder være 
tvunget til å operere mellom 8 000 og 10 000 fots høyde. Dette gir en vertikal 
bevegelsesmargin på 2 000 fot til terrenget under. I et tilfelle med kraftig ising og påfølgende 
tap av kontroll, anses dette å være for liten margin til å gjenvinne kontroll over flyet. 
 
 
3.4. For å redusere risikoen for en ulykke forårsaket av ising med påfølgende tap av kontroll, 
skal alle luftfartøyer som benyttes til ervervsmessig ruteflyging med passasjerer over 
fjellområder i Norge skal være utstyrt med trykkabin. Dette vil gi mulighet til å operere i 
høyder over 10 000 fot for å unngå ising, og samt ha en større sikkerhetsmargin i form av 
høyde til å gjenvinne kontroll over flyet ved tap av kontroll som følge av alvorlig ising.  

 

 
4. Henvendelser og spørsmål 

 
4.1. Henvendelser og spørsmål vedrørende direktivet sendes Luftfartstilsynet, postboks 

243, 8001 Bodø, eller som e-post til postmottak@caa.no med referanse til saksnr. 

14/00185. 

 
5. Ikrafttredelse 

 

5.1. Dette direktivet trer i kraft ved publisering. 

 
 


