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Nya regler (som ni redan hanterat)…

…men som vi repeterar.



Höjdmätare (NCO.OP.101)

• Ny Regel

• Ska kontrolleras innan avgång

• Ska ha en lämplig inställning under flygning



Operativa minima (NCO.OP.110)

• Operativa minima ska fastställas för avgångs-, alternativ 

och destinationsflygplats.

• De ska ta hänsyn till:



Operativa minima

• Luftfartygets:

– Typ, prestanda och flygegenskaper

– Utrustning för navigation, inhämtande av visuella referenser 

och/eller kontroll av flygbanan under start, inflygning, 

landning och avbruten inflygning

– Begränsningar och villkor som står i AFM



Operativa minima

• Storlek och utformning av de 
banor/start- och 
landningsområden som kan 
komma i användning

• Användbarhet och prestanda 
för tillgängliga visuella och icke-
visuella hjälpmedel och 
infrastruktur

• OCA/H för 
instrumentinflygningarna

• Hinder i utflygningsriktningen

• Instrumentinflygningsproceduren

• Flygplatsens egenskaper och typen 
av ANS som är tillgängliga

• Minima som fastställts av staten

• Villkor för godkännande av LVO



Operativa minima

• Befälhavarens 

kompetens och 

relevanta operativa 

erfarenhet



Operativa minima

• Detta flyttas till NCO.OP.205/6



Operativa minima (NCO.OP.111) 2D &3D 
• DH för en 3D eller en CDFA 2D inflygning ska inte vara lägre än det högsta av:

– OCH för luftfartygets kategori

– Publicerade DH eller MDH

– Systemminima 

– Den DH som anges i AFM eller motsvarande dokument

• MDH för en icke-CDFA 2D inflygning ska inre vara lägre än det högsta av:
– OCH för luftfartygets kategori

– Publicerad MDH

– Systemminima

– Lägsta MDH som anges i AFM



Var hittar vi vårt minima?

230’ (198’)

Från AIP:

Från Jeppesen:

Från NCO.OP.111:



Operativa minima (NCO.OP.112) Circling

• MDH för circling ska inte vara lägre än det högsta av

– OCH för luftfartygets kategori

– DH/MDH för inflygningen

– Lägsta circlinghöjd enligt tabellen nedan 

– Finns GM1 NCO.OP.112 som är relativt omfattande



Bränsle/energimängd (och olja) NCO.OP.125

• PIC ska säkerställa att det finns tillräckligt med 

bränsle/energi och olja med beaktande av:

– Väder

– Alla faktorer som påverkar luftfartygets prestanda

– Förseningar som förväntas

– Eventuella oförutsedda händelser

• Reserv?



Bränsle/energimängd (och olja) NCO.OP.125

• Vad är reserv? 



Tidigare NCO.OP.125/126
HelikopterFlygplan

Bara regler, inga AMC/GM



Skillnader (dager VFR)?
Tidigare (regel) Nuvarande (AMC/GM)

Continuous cruise power at 1500 ft istf. normal cruising altitude

Ny 10 min möjlighet, till samma flygplats inom 25 Nm, mörker VFR 

fortfarande samma

Vad innebär det i praktiken för dager VFR?



= Flygplan, 

inom synhåll

=
Helikopter, 

inom 25 Nm



Skillnader (mörker och IFR)?

Tidigare (regel) Nuvarande (AMC/GM)

Holding speed at 1500 ft istf. normal cruising altitude

Inte längre ISA-conditions



Alternativ krävs IFR, om inte…  NCO.OP.140

Ändrade väderkrav samt ingen text 

om isolerad flygplats



Exempel på när alternativ krävs

• ESNQ281430Z 2815/2819 21015KT 9999 OVC011 TEMPO 

2815/2819 SCT008 OVC012=

• ESNN281430Z 2815/2824 31003KT 4000 -RA OVC015 TEMPO 

2815/2824 1200 BR -DZ OVC004=

ESNQ
ESNN



Alternativflygplats NCO.OP.142

Nya krav gällande GNSS och 

att man måste planera för GPS-

bortfall



Planeringsminima alternativ NCO.OP.143



250 ft

DH + 400 ft

Sikt minst 3000 m

DH + 200 ft

Sikt minst 1500 m

Planeringsminima alternativ 

NCO.OP.143 (flygplan)

Utan IAP: 

Molnbas högsta av 2000 ft eller lägsta IFR-flyghöjd

Sikt minst 5000 m



DH + 200 ft

Sikt minst 1500 m eller 3000 m vid mörker

Planeringsminima alternativ 

NCO.OP.144  (helikopter)

Utan IAP: 

Molnbas högsta av 2000 ft eller lägsta IFR-flyghöjd

Sikt minst 1500 m eller 3000 m vid mörker

Med IAP:



Förutsättningar för start NCO.OP.175

• Before commencing take-off, the pilot-in-command shall be satisfied that: 

• (a) according to the information available, the weather at the aerodrome or 
operating site and the condition of the runway or FATO intended to be used 
would not prevent a safe take-off and departure; and 

• (b) applicable aerodrome operating minima will be complied with.



Förutsättningar för landning NCO.OP.205

• Before commencing an approach to land, the pilot-in-command shall be 

satisfied that, according to the information available, the weather at the 

aerodrome or the operating site and the condition of the runway intended 

to be used do not prevent a safe approach, landing or missed approach. 



Fortsätta inflygning NCO.OP.210
• (b) If the reported RVR/VIS is less than the applicable minimum, 

the approach shall not be continued: 

– (1) below 1 000 ft above the aerodrome; or 

– (2) into the final approach segment in the case where the decision altitude/height 

(DA/H) or minimum descent altitude/height (MDA/H) is more than 1 000 ft above 

the aerodrome. 

• (d) If, after passing 1 000 ft above the aerodrome, the reported 

RVR/VIS falls below the applicable minimum, the approach may 

be continued to DA/H or MDA/H. 

Nytt krav på 550 m och 

ingen text om att fortsätta 

efter 1000 fot



 Vi genomför en IFR-flygning från 

KPSP till KMYF, eventuellt 

alternativ tänker vi blir KCRQ



• Innan flygning

– Kontrollera 

höjdmätare

– Fastställa operativa 

minima

– Bränsleplanering



• Fastställa 

operativa minima

• Högsta av?

– OCH

– Publicerat minima

– Systemminima

– AFM begränsning



• Innan flygning

– Behöver vi ett 

alternativ?

– Ja, men vad är 

kravet för 

alternativet?

TAF KNKX 2909/3009 16005KT 9999 

OVC010 QNH2988INS



• Alternativ KCRQ

KCRQ 291129Z 

2912/3012 14005KT 

9999 BKN010 OVC040

• Funkar det?



• Innan flygning

– Kontrollera 
höjdmätare

– Fastställa operativa 
minima

• Bränsleplanering

– IFR, vad var kravet?

– Till destination, till 
alternativ plus 45 
min reserv med 
holding speed på 
1500 fot.



• Under flygning

• Följa upp bränsle

• Vid inflygning?

• Hur långt fick vi gå?



Framme! Både bildligt och bokstavligt…



Revision av OM

• Operativa minima, hur tillämpas de?

Vad förväntas av er?

35



Revision av OM

• Planeringsminima ska följa Del-NCO

Vad förväntas av er?

36



Revision av OM

• Bränslekrav -justeras

• Generellt: Instruktör och elev ska kunna läsa ut vad 

som gäller för dem

• Inte bara referens till Del-NCO

Vad förväntas av er?

37



Frågor?

38


