Fra nasjonalt seilflybevis til EASA LAPL (S) og SPL
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Kapittel 1
Litt om heftet
Heftet du nå leser har 7 kapitler som tar for seg de tre fagene du trenger for å konvertere fra norsk seilflylisens
til EASA LAPL (S) eller SPL. Bakerst i heftet finner du også et kapittel med forkortelser og begreper som brukes i
europeisk luftfart.
Disse fagene er:




Lover og bestemmelser («Air Law»)
Flytelefoni («Communication»)
Menneskelige ytelser og begrensninger («Human Performance and Limitations»)

Utdrag av de europeiske forskriftene er Luftfartstilsynets uoffisielle oversettelse der hvor den best gjenspeiler
den engelske teksten, andre steder har forfatteren oversatt forskriftsteksten fra engelsk originalversjon til norsk.
Alle fagtermer er oversatt fra engelsk til norsk ved hjelp av Engelsk‐norsk teknisk ordbok og Clue‐online. Der
hvor forfatteren mener at leseren også vil ha nytte av å kunne den tekniske termen på engelsk – vil det engelske
begrepet stå i parentes etter det norske ordet. For eksempel reiseplan («flight plan»).
I de tilfeller hvor det er viktig for forståelsen av fagstoffet å vite om det norske ordet «høyde» betyr «elevation,
height eller altitude» ‐ vil dette også stå i parentes. For høydeangivelsen «level» brukes det norske ordet «nivå».
Heftet dekker EASA‐pensum slik det er innført i 2017, og er utdrag av en ny bok som er under utvikling til LAPL
(S) og SPL.
Dersom du finner feil i heftet setter vi pris på om du gjør oss oppmerksom på det.
Heftet er skrevet av Kjersti Melling
Oslo juni 2018
NLF ©
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Kapittel 2
Hvordan luftfarten er bygget opp
Det er viktig at du har en viss formening om hvordan luftfarten er bygget opp og hvilke prinsipper den fungerer
etter. Det er også viktig at du vet det mest grunnleggende om sertifikater, utstyr og planlegging og – ikke minst –
at du har viss peiling på trafikkreglene, luftrommet og været vi skal fly i.
At du er i god form før du skal fly, har fått nok hvile og ikke er sulten eller tørst, er også viktig for at du skal få
mest mulig ut av flygingen din. All flyging som beskrives i dette heftet relateres til de visuelle flygereglene («VFR
– Visual Flight Rules»), i hverdagsspråk kalt VFR‐flyvninger, VFR‐trafikk eller rett og slett bare VFR.

Organisering av norsk luftfart
Norsk luftfart er organisert med det vi kaller for tjenestetilbydere («ANSP – Air Navigation Service Providers») og
luftfartsmyndigheter, de siste kalles for kompetente myndigheter («CA – Competent Authorities»).
En tjenestetilbyder er en organisasjon eller et firma som tar ansvar for‐, og tilbyr tjenester til luftfartøy i luften
og på bakken. I Norge er Avinor tjenestetilbyder, og Luftfartstilsynet, samt Norsk Luftsportstilsyn kompetente
myndigheter. På toppen finner vi regjeringen ved Samferdselsdepartementet.

Tjenestetilbydere (ANSP)
Avinor er et statlig aksjeselskap og har ansvar for 45 flyplasser i tillegg til tolv flyplasser som selskapet driver i
samarbeid med Forsvaret. Avinor er en tjenestetilbyder, er godkjent av Samferdselsdepartementet og er
ansvarlig for å overvåke og kontrollere lufttrafikken i Norge. Avinor forvalter også teknisk infrastruktur og har
det øverste ansvaret for flysikringstjenesten («Air Navigation Services»). Flysikringstjenesten har ansvaret for
lufttrafikktjenesten (de som passer på og dirigerer trafikken), flynavigasjonstjenesten (de som har med
kommunikasjon og navigasjonshjelpemidler å gjøre) og flyværtjenesten. Hovedkontoret ligger i Oslo. Når vi
sender reiseplan eller snakker med lufttrafikktjenesten på radioen, er det mennesker fra en tjenestetilbyder
som er i «andre enden».

Et kontrolltårn på en flyplass er et eksempel på en enhet av lufttrafikktjenesten (Pixabay)
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Luftfartsmyndigheter
Det er to luftfartsmyndigheter i Norge. En inspektør fra luftfartsmyndighetene vil derfor representere enten
Luftfartstilsynet (LT) eller Norsk Luftsportstilsyn (NLT).
1. Luftfartstilsynet har hovedansvaret og overordnet tilsyn med norsk luftfart. Det er
Samferdselsdepartementet som har gitt Luftfartstilsynet ansvar for at luftfarten i Norge er sikker, nyttig
for samfunnet, og følger de overordnede mål som den til enhver sittende regjering setter.
Luftfartstilsynet ligger i Bodø.

2. Norges Luftsportsforbund (NLF), tidligere Norsk Aero Klubb, har utstedt flygebevis til førere av seilfly og
ballonger siden 1933. Da de europeiske sertifikatreglene ble innført i Norge, kom også kravet om at
sertifikater til utøvere av seilfly‐ og ballongaktivitet skulle utstedes av en kompetent myndighet. Med
denne bakgrunnen ble Norsk Luftsportstilsyn opprettet som nasjonal og kompetent myndighet.
Luftsportstilsynets oppgaver er blant annet å utstede sertifikater for seilfly og ballong, og å utføre
adgangskontroll og tilsyn av seil‐ og ballongskoler. Luftsportstilsynet ligger i Oslo og rapporterer til
Samferdselsdepartementet, i likhet med Luftfartstilsynet.

Andre flyplasseiere
I tillegg til de flyplassene som Avinor og Forsvaret har ansvaret for, er det også en rekke flyplasser i Norge som
eies av kommuner og / eller private aktører, hvorav Sandefjord Lufthavn, Torp er den største. Andre flyplasser er
for eksempel Gullknapp flyplass utenfor Arendal og Ny‐Ålesund, Hamnerrabben flyplass på Svalbard. Noen
steder er det flyklubber som driver flyplassene eller stripene, for eksempel Kjeller flyplass ved Lillestrøm,
Starmoen ved Elverum og Stavsberg ved Hamar.
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En rekke flyplasser eies av kommuner og private aktører (Pixabay)

Ervervsmessig og ikke‐ervervsmessig luftfart
I det vi kaller for ervervsmessig luftfart drives det frakt av personer og gods mot betaling.
Den ikke‐ervervsmessige delen av norsk luftfart er delen som vi kaller privat. Det er flyging hvor man i
utgangspunktet ikke kan ta betalt for flygingen. Det kan det være enkeltpersoner som eier et fly, eller flyklubber
som er tilknyttet Norges Luftsportsforbund (NLF). Denne delen av luftfarten kaller vi i dagligtale for
«almennflyging» etter det engelske «General Aviation» som du kanskje har sett forkortet som «GA».
Her finner vi også sportsaktiviteter som hanggliding, paragliding og fallskjermhopping. All grunnleggende
utdanning til flysertifikat foregår i almennflygingen.

Hvilket regelverk følger vi i Norge?
Luftfart er av natur internasjonal. Det er derfor fornuftig at vi har et overordnet internasjonalt regelverk. Mange
snakker om internasjonal lov, men siden det ikke eksisterer en global regjering og lovgivende forsamling, ei
heller en global politistyrke, finnes det juridisk sett ingenting som heter det.
Likevel kan vi si at vi har et internasjonalt regelverk fordi nasjonale stater kommer til enighet på områder hvor
de naturlig har felles interesser. Gjennom internasjonale forhandlinger, for eksempel i regi av De Forente
nasjoner (FN), inngår statene avtaler med hverandre som de forplikter seg til å følge. Avtalene kalles gjerne
konvensjoner eller traktater, og er bindende for de som bor i staten når reglene er gjennomført i nasjonal lov.
I luftfart er Chicago‐konvensjonen viktig. Den ble undertegnet i Chicago i 1944 og heter «The Convention on
International Civil Aviation». Chicago‐konvensjonen består av 96 artikler (paragrafer) samt internasjonale
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standarder og anbefalinger. Disse internasjonale standardene og anbefalingene kalles for SARPS («Standards
and Recommended Practices») og er nedfelt i såkalte vedlegg («Annex») – som det er 19 av – med tilhørende
dokumenter og noter.
Den enkelte stat kan ha avvik fra ICAOs SARPs, og disse avvikene publiseres i landets AIP (I Norge står avvikene i
AIP GEN 1.7). AIP betyr Aeronautical Information Publication, og er en bok som inneholder opplysninger av varig
art som er av betydning for luftfarten. I tillegg kommer dokumenter og supplement.
Organisasjonen som styrer standardene og de anbefalte prosedyrene heter ICAO – International Civil Aviation
Organisation (den internasjonale sivile luftfartsorganisasjonen) og tilhører FN‐systemet.

Norge har ratifisert Chicago‐konvensjonen – det vil si at Stortinget har godkjent at Norge inngår avtalen – og
Norge kalles derfor et «ICAO‐land»
I Norge følger vi det regelverk som til enhver tid er innført som norsk lov og forskrift. Det betyr følgende:
For det første må vi ha en lov som regulerer luftfarten. Den heter Lov om luftfart, eller luftfartsloven.
Lov om luftfart sier at luftfart i Norge bare kan finne sted «i samsvar med loven og forskrifter gitt med hjemmel i
loven». Det betyr at myndighetene pålegger oss å følge regler og regelverk slik dette fremkommer i



I Lov om luftfart, og i
Luftfartsforskriftene

Hvis vi ikke gjør det, kan vi bli straffet.
Å finne ut av hvilke regler som gjelder for luftfart i Norge til enhver tid er dessverre litt komplisert, fordi vi både
har nasjonale forskrifter og felleseuropeiske forordninger å forholde oss til. For at en felleseuropeisk forordning
skal gjelde for oss som flyr i Norge, må den være gjennomført i norsk rett. Dette skjer eksempelvis ved at en
egen nasjonal forskrift konstaterer at en bestemt europeisk forordning skal gjelde her til lands.
Det betyr at vi for det første må følge felleseuropeisk regelverk som utarbeides av EUs organer (EU‐
kommisjonen, Rådet og EU‐parlamentet) samt av EUs flysikkerhetsbyrå EASA.
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For det andre må vi forholde oss til norske regler i luftfartsloven, eksempelvis straffebestemmelser og regler om
pliktavhold. For det tredje vil det være norske særbestemmelser i forskrifter (BSL – bestemmelser om sivil
luftfart) som kan gjelde forhold ved en flyvning.
Heldigvis baserer både det felleseuropeiske regelverket og de norske særbestemmelsene seg i stor grad på
anbefalinger og standarder gitt av ICAO. Skulle det likevel være en kollisjon mellom de tre ulike regelsettene, vil
luftfartsloven gjelde foran nasjonale særbestemmelser i forskrift, mens en egen forrangsregel i luftfartsloven gir
EU‐regler prioritet både over norsk lov og norsk forskrift – vel å merke dersom EU‐regelen er gjennomført i
norsk rett.
Til skriftlig eksamen skal du forholde deg til det europeiske regelverket, straffebestemmelsene og reglene om
pliktavhold i Lov om luftfart, samt ICAOs standarder og anbefalinger. Heftet følger samme prinsipp, og der hvor
den tar opp særnorske bestemmelser, vil det stå klart markert.
Litt om forkortelser, forresten, disse kommer du ikke utenom, da de florerer i flyging. Her får du noen tips for
hvordan du skal kjenne igjen en forkortelse:






En forkortelse skrives alltid med store bokstaver slik at vi ikke forveksler den med et ord. (Unntaket er
si‐verdier som meter, kilometer osv.)
En forkortelse er ordet den forkorter helt eller delvis uten vokaler, for eksempel TWR for «tower»
En forkortelse kan være en eller flere stavelser av ordet den forkorter, for eksempel ARR for «arrival»
En forkortelse kan være sammensatt av flere ord, for eksempel ADF som betyr «automatic direction
finder»
En forkortelse kan være sammensatt av flere ord slik at den leses og uttales som et vanlig ord, altså ikke
bokstav for bokstav, for eksempel: UNICEF, NATO, ICAO, EASA. Det kalles et akronym.

Det finnes unntak.
Forkortelser i flyging kan gjerne sammenlignes med de forkortelser vi skriver når vi sender sms. Også her gjør vi
det enkelt for oss selv ved å sløyfe vokaler og trekke ord sammen, men er du i tvil, skal du se litt på
sammenhengen forkortelsen står i. For eksempel vil du ikke finne meteorologiske forkortelser andre steder enn
i meteorologiske meldinger, på kart og i forklaringer.
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Kapittel 3
Sertifikater og medisinske krav
For å kunne fly et seilfly trenger du et sertifikat. Du kan i utgangspunktet ikke tilby tjenester eller tjene penger
på flygingen.
All seilflyging i Norge skal utføres i samsvar med myndighetenes bestemmelser og Seilflyhåndboken (Norges
Luftsportsforbund (NLF)).
Det er et krav om at seilflygeren er medlem av Seilflyseksjonen / Norges Luftfartsforbund (S/NLF), og at
seilflygingen utføres som en del av en klubbvirksomhet tilsluttet S/NLF.
Et seilflysertifikat kommer i to versjoner, den ene heter «Sailplane Pilot Licence» og forkortes SPL, den andre
«Light Aircraft Pilot Licence» og forkortes LAPL (S) med «S» for seilfly i parentes.
Andre sertifikater (EASA) som gir rettigheter til å fly privat:





PPL(A) for fly («aeroplane»). PPL betyr Private Pilot Licence, altså privatflygersertifikat
PPL(H) for helikopter
BPL for ballong. BPL betyr Balloon Pilot Licence, altså ballongsertifikat, og
LAPL (A) for fly, LAPL(H) for helikopter, og LAPL(B) for ballong.

Alle som skal ta sertifikat, må tilfredsstille forhåndskrav, samt gjennomføre teoretisk og praktisk utdanning.

Forhåndskrav
For å ta et seilflysertifikat stilles det to forhåndskrav. Det første er alder, det andre er krav om legeattest. For å
fly solo må en seilflyelev være minst 14 år, være under tilsyn av en flyinstruktør, og ha gyldig legeattest.
ALDER: En søker til et LAPL(S) eller SPL skal være minst 16 år gammel. Eleven kan starte tidligere (se over), men
er han eller hun under 18 år, må eleven ha tillatelse fra foreldre eller foresatte. Med «søker» menes at eleven er
klar til å søke om å få utstedt et sertifikat.
LEGEATTEST: Til LAPL(S) skal du tilfredsstille kravene til LAPL‐legeattest og til SPL kravene til legeattest klasse 2.
Legeattest klasse 1 gjelder for trafikkflygere, og inkluderer også kravene til legeattest klasse 2 og LAPL‐
legeattest, mens legeattest klasse 2 i tillegg til PPL, kun inkluderer kravene til LAPL.
Gyldighetstid for legeattest regnet fra undersøkelsesdato:
Klasse 1: 12 måneder, 6 måneder etter fylte 40 år.
Klasse 2: 60 måneder til fylte 40 år, deretter 24 måneder mellom 40 og 50 år, deretter 12 måneder.
LAPL: 60 måneder til fylte 40 år, deretter 24 måneder.
For å kunne utøve rettighetene dine, må du blant annet ha gyldig legeattest.
Innehavere av LAPL (S) og SPL kan kun fly i rimelig godt vær på dagtid. Hva som er «rimelig godt vær» er definert
i det regelverket som kalles for SERA – Standardised European Rules of the Air – som vi skal se på senere i
heftet.
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Utdanning
For å kunne ta sertifikatprøve og få rett til å føre et luftfartøy, må en elev gjennomføre en utdanning som består
av teoretisk og praktisk undervisning. Utdanningen må foregå på en godkjent skole. Teoripensum til LAPL(S) og
SPL består av fire fag som er felles med de andre privatflysertifikatene og LAPL, og fem fag som er spesifikke til
den enkelte luftfartøykategori:
Fellesfag:
Lover og bestemmelser («air law»).
Menneskelige ytelser og begrensninger («human performance and limitations»).
Meteorologi («meteorology»).
Flytelefoni («communication»).
Fag som er tilpasset den enkelte luftfartøykategori:
Flygeteori («principles of flight»).
Operasjonelle prosedyrer («operational procedures»).
Ytelser og flygeplanlegging («flight performance and planning»).
Fly‐ og motorlære («aircraft general knowledge»).
Navigasjon («navigation»).
Eleven må bestå eksamen i alle fagene. En kandidat som skal konvertere fra nasjonalt seilflybevis til LAPL(S) eller
SPL må bestå eksamen i fagene lover og bestemmelser, flytelefoni og menneskelige ytelser og begrensninger.
Laveste godkjente resultat er 75 prosent.
Et fullt teorikurs til LAPL (S) eller SPL kan bestå av ren klasseromsundervisning, eller en blanding av
fjernundervisning og klasserom. Kurset avsluttes med en tentamen som eleven må bestå før vedkommende kan
meldes opp til eksamen.
En konverteringskandidat kan melde seg opp som privatist, mens en elev som skal ta seilflysertifikatet fra
begynnelsen av, kun kan meldes opp til teorieksamen dersom han eller hun har fått anbefaling fra flyskolen
vedkommende går på. Denne anbefalingen er gyldig i ett år (12 måneder), og dersom eleven ikke minst én gang
prøver å ta eksamen innenfor denne perioden, må skolen vurdere om vedkommende trenger
ekstraundervisning før den gir en ny anbefaling.
Den praktiske treningen skal bestå av følgende elementer (minimum):
Minimumskrav
LAPL(S) og SPL
Timer totalt;
15 (hvorav 7 kan være i en TMG) *
Hvorav med instruktør («dual») & 10
Solo
2
Starter og landinger
45
Navigasjonstur
Med instruktør, eller;
55 NM (100 km)
Solo
27 NM (50 km)
*TMG = touring motor glider
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Teoriprøve
Det stilles visse krav til den som skal ta teorieksamen. For det første må kandidaten ta hele eksamen (alle fag) i
ett medlemsland. Det betyr at seilflyeleven for eksempel kan ta eksamen i England eller Sverige (under
forutsetning av at skolen som melder opp til eksamen er en godkjent flyskole), men vedkommende kan for
eksempel ikke ta noen fag i England og noen fag i Sverige.
Til eksamen (både konverterings‐ og full eksamen) gis det flervalgspørsmål («Multiple‐Choice Questions –
MCQ») hvor hvert spørsmål består av ett spørsmål og fire alternativ, hvor kun ett alternativ er korrekt. Det kan
også gis spørsmål hvor teksten består av flere mulige kombinasjoner, og hvor kandidaten skal plukke sammen
kombinasjonen som er korrekt ved å velge riktig svaralternativ.
En kandidat til et seilflysertifikat må bestå alle fag innen en periode på 18 måneder, regnet fra slutten av
kalendermåneden vedkommende først gikk opp til eksamen. Kandidaten har fire forsøk i hvert fag, og dersom
vedkommende ikke klarer å bestå faget på disse forsøkene, eller ikke klarer å bestå alle fagene ved bruk av seks
eksamensperioder eller 18 måneder, må alle eksamener tas på nytt (også de som eventuelt er bestått). I en slik
situasjon vil igjen skolen vurdere om eleven trenger ytterligere teoriundervisning før de sender ny påmelding. En
bestått teoriprøve (alle fag) er gyldig i 24 måneder.
Etter at eleven har gjennomført teorikurs, bestått eksamen og fullført praktisk flyging med godkjent resultat, er
neste steg å ta sertifikatprøve for luftfartsmyndighetene – det kaller vi for «oppflyging» eller praktisk prøve
(«skill test»). En oppflyging må gjennomføres innen 24 måneder etter bestått teorieksamen.
Frister
Anbefaling fra flyskole
Frist for å bestå alle fag

Gyldighet:
12 måneder
18 måneder
Seks eksamensperioder
Fire forsøk per fag
24 måneder

Frist for å ta sertifikatprøve etter bestått eksamen

Gyldighetsperioder, privilegier og krav til periodisk trening
Før vi ser mer i detalj på sertifikatreglene, må vi vite hva myndighetene mener med en del begreper:
Fartøysjef (FSJ) («PIC – pilot‐in‐command»):

Den flyger som er ansvarlig for å føre fartøyet og har
ansvaret for sikkerheten under flyvningen.

Seilfly («sailplane»):

Et luftfartøy, tyngre enn luft, som under flyging
holdes oppe av at luften virker mot flyets vinger. Det
er ikke avhengig av motor for å fly fritt.

Motorisert seilfly («powered sailplane»):

Et luftfartøy som er utstyrt med én eller flere
motorer, og som, når motorene ikke er i gang, har
egenskapene til et seilfly. Motoriserte seilfly deles inn
i undergruppene SLG – «self launching glider» og SSG
– «self sustained glider».

Turmotorseilfly (TMG – touring motor glider):

En egen klasse av motorseilfly som er utstyrt med en
integrert, ikke‐innfellbar motor og en ikke‐innfellbar
propell. Det skal kunne starte og stige ved egen kraft i
samsvar med flygehåndboken.
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Fornyelse («renewal»)

Begrepet som brukes for å fornye rettigheter
(«privileges») etter at de har gått ut, slik at flygeren
kan fortsette å utøve disse i en ny periode.

Forlengelse («revalidation»)

Begrepet som brukes for å forlenge rettigheter som
ikke har gått ut, slik at flygeren kan fortsette å utøve
disse i en ny periode.

Rettighet

Påtegning i et sertifikat som viser privilegier, spesielle
forhold eller begrensninger

Part‐FCL sertifikat

Et sertifikat som oppfyller kravene i Part‐FCL

Et EASA seilflysertifikat er gyldig til «evig tid», men du har ikke lov å bruke det dersom du ikke har en gyldig
legeattest, eller ikke tilfredsstiller kravene som gjelder til erfaring og periodisk trening.
Dersom du er innehaver av en LAPL(S) eller et SPL kan du være fartøysjef på seilfly og motoriserte seilfly. For å
være fartøysjef på et turmotorseilfly (TMG), gjelder andre bestemmelser, disse kommer vi ikke til å ta opp i
dette heftet nå.
For å kunne ta med passasjerer må du minst ha fullført ti flytimer eller 30 starter som fartøysjef på seilfly eller
motoriserte seilfly etter at du fikk utstedt LAPL(S) eller SPL.
Du har i utgangspunktet kun lov å bruke den startmetoden som ble benyttet da du tok praktisk prøve («skill
test»). Det gir en begrensning på sertifikatet som fjernes ved følgende trening:
Startmetoder («launch methods») og krav til trening
Begrensing fjernes når følgende trening er gjennomført:
Startmetode
Med instruktør
Solo
Vinsj / bil
10 starter og
5 starter under oppsyn («supervision»)
Slep eller selvstart («self launch») 5 starter * og
5 starter under oppsyn
*Trening på selvstart kan gjøres i en TMG
All trening skal innføres i loggboken og signeres av instruktøren din. For å holde startmetoden(e) vedlike er det
et krav om at du fullfører minst fem starter på 24 måneder. Dersom du ikke klarer å oppfylle dette kravet må du
fly de resterende startene enten med en instruktør eller alene (solo) under oppsyn av en instruktør.
For å kunne utøve rettighetene dine («privileges») må du de siste 24 månedene ha minst fem timer fartøysjeftid
(FSJ), inkludert 15 starter og to treningsflyvninger med instruktør på seilfly eller motoriserte seilfly. Dersom du
ikke klarer å tilfredsstille dette kravet, må du enten:



Bestå en ferdighetssjekk («proficiency check») for en kontrollant på et seilfly eller en TMG, eller:
Fly de resterende flytimer og avganger og landinger, enten med instruktør eller som soloflyvninger
under oppsyn av en instruktør
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Vi summerer opp kravene:

Aktivitet
Ta med passasjerer
Holde startmetode
vedlike
Utøve rettigheter

LAPL(S) og SPL
Minstekrav
Timer / Starter
Med instruktør / kontrollant
10 timer eller 30 starter som FSJ
etter utstedt sertifikat
5 starter siste 24 måneder
Ja, om ikke kravet tilfredsstilles, fly
resterende med instruktør eller solo
under oppsyn
Minst 5 timer som FSJ inkludert
To treningsflyvninger
15 starter de siste 24 måneder og
Ja, om ikke kravet tilfredsstilles, fly
resterende med instruktør eller solo
under oppsyn; eller
Bestå en ferdighetssjekk for en
kontrollant
Oppsummering av krav – under forutsetning av gyldig legeattest

SPL skiller seg fra LAPL(S) ved at du, dersom du tilfredsstiller visse erfaringskrav, og flyr seilfly i en kommersiell
organisasjon, kan ta betalt for flygingen. Da må du:




Være minst 18 år gammel
Ha gjennomført minst 75 timer flytid eller 200 starter som FSJ på seilfly eller motoriserte seilfly etter at
du fikk utstedt sertifikatet
Bestå en ferdighetssjekk for en kontrollant

Per i dag er det ingen kommersielle seilflyorganisasjoner i Norge.
Kreditt
Når vi bruker uttrykket kreditt i flyging («credit given») tenker vi ikke på penger eller lån, men på hvor mye av
tidligere erfaring som vi kan få godkjent dersom vi har fløyet andre luftfartøykategorier, og ønsker å ta et
LAPL(S), eller har et LAPL(S) eller et sertifikat på en annen luftfartøykategori, og ønsker å ta SPL. En annen
luftfartøykategori kan for eksempel være et motorfly.
Som du husker var minimumskravene til LAPL(S) og SPL ti timer instruksjon, to timer solo under oppsyn, 45
starter og landinger, én solo navigasjonstur på minst 50 km eller en navigasjonstur med instruktør på minst 100
km. Det er flyskolen som vurderer hvor mye kreditt du får i det enkelte tilfellet, men kreditten må



aldri overskride total fartøysjefstid
ikke utgjøre mer enn 50 prosent av minimumskravene til LAPL(S) eller SPL

Du får ikke kreditt for solo‐tid, starter og landinger, ei heller for navigasjonsturen.
Skal du trene til et SPL vil du få full kreditt om du allerede har et LAPL(S), og du får også kreditt for teorikravene
dersom det ikke har gått mer enn to år siden du tok LAPL(S).
Har du et sertifikat for en annen luftfartøykategori, med unntak av ballonger, kan du få kreditt for 10 prosent av
din totale flygetid som FSJ, opp til maksimum syv timer, men du må fly to timer solo under oppsyn, 45 starter og
landinger, samt navigasjonsturen på seilfly. Du får med andre ord ikke kreditt for dette.
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Krav for å ta med passasjer
Myndighetene setter to krav før du får lov til å ta med passasjer, under forutsetning at du har gyldig legeattest
og gyldig(e) rettighet(er).
Det første kravet har vi sett på tidligere, det er overordnet og består i at du må ha fullført ti timer eller 30 starter
som fartøysjef på seilfly eller motoriserte seilfly etter at du fikk utstedt sertifikatet.
Det andre kravet er et krav om landinger, det vil si at du ikke kan ta med passasjerer om du ikke de siste 90
dagene har hatt tre avganger (starter) og landinger med samme type luftfartøy.
Begge kravene må altså oppfylles før du tar med deg passasjer.
Vær imidlertid klar over at du ikke har lov til å la passasjeren din operere seilflyets kontroller, uten at du selv har
instruktørrettigheter. I et slikt tilfelle kan passasjeren gjøres strafferettslig ansvarlig, fordi vedkommende har
fløyet uten flysertifikat.

Ta med passasjer (Pixabay)

Aldersgrenser
Øvre aldersgrense er 70 år dersom du flyr seilfly kommersielt. Ellers er det ingen andre øvre aldersgrense, så
lenge du tilfredsstiller de medisinske kravene, og de krav til erfaring og trening som ligger i regelverket. Eneste
unntak er om klubben din har egne lokale regler.
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Tilbakekalling, suspendering og begrensninger
Dersom du ikke følger de operative bestemmelsene eller kravene som står om sertifikater og medisinske
forhold, eller om du uaktsomt har forårsaket uhell eller en ulykke, kan sertifikatet ditt bli begrenset, suspendert
eller tilbakekalt av luftfartsmyndigheten. Blir det suspendert eller tilbakekalt, er du selv ansvarlig for å levere det
(fysisk) inn.
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Kapittel 4
Luftfartens tjenester / luftrom
Det er mange mennesker som arbeider for at en flyvning skal foregå på en sikker måte, vi kan godt si at de
arbeider for oss som flyr, og dess mer profesjonelle vi er i vår tilnærming til disse tjenestene, dess mer
profesjonell behandling får vi tilbake. De yrkesgruppene du vil få mest med å gjøre er flygeledere, og de som
arbeider med luftfartens flyvær‐ og informasjonstjenester. Det er ICAO som har bestemt at land som følger
ICAOs standarder og anbefalinger skal ha disse tjenestene på plass.

Flyværtjenesten
I Norge er det Det norske meteorologiske Institutt som overvåker været i norsk territorium og i tilstøtende
internasjonale farvann, og utsteder værobservasjoner, værkart og varsler i områder som kalles
flygeinformasjonsregioner («FIR – Flight Information Region»). I Norge har vi to flygeinformasjonsregioner:



Norway FIR
Bodø OFIR («Oceanic Flight Region» ‐ for trafikk som blant annet skal over Atlanteren)

En flygeinformasjonsregion er et luftrom av en bestemt størrelse hvor det ytes flygeinformasjonstjeneste og
alarmtjeneste. Flygeinformasjonstjeneste betyr at vi får informasjon om annen flytrafikk og alarmtjeneste betyr
at vi får hjelp om vi er i nød. En FIR er størst av alle de luftrom som er definert. Små land har gjerne en eller to
FIR (som Norge), mens større land kan gjerne ha flere regionale FIR. Se figur 2‐54 Utstrekning av Norway FIR
Flyværtjenesten utgir observasjoner (METAR), værvarsler (TAF, AIRMET, SIGMET og IGA) og værkart.

Flyinformasjonstjenesten («AIS – Aeronautical Information Service»)
Flyinformasjonstjenesten er ansvarlig for å gi flygere og annen personell informasjon angående operative
forhold.
I Norge er det kunngjøringstjenesten i Avinor som yter denne tjenesten og gir ut luftfartsinformasjon for Norge
(inkludert Svalbard, Jan Mayen og Bjørnøya) og internasjonalt farvann innenfor norske
flygeinformasjonsregioner. I flyinformasjonstjenesten finner du også NOTAM‐kontoret som på mange måter er
tjenestens operative arm. AIS utgir følgende publikasjoner:


AIP – Aeronautical Information Publication. Som vi har sett tidligere, er AIP Norge er en bok som
inneholder opplysninger av varig art som er av betydning for luftfarten i Norge. Den har norsk og
engelsk tekst og oppdateres på spesielle datoer (AIRAC ‐ litt på samme måte som man har deadline når
man skal gi ut et blad eller et magasin). Det er ICAO som krever at alle land har en egen AIP som
forklarer hvordan luftfart utføres i landet den utgis for. AIP‐formatet er standardisert av ICAO



AIP SUP – altså supplement, inneholder opplysninger om midlertidige forandringer av lang varighet med
mye tekst / grafikk i beskrivelsen



AIC – Aeronautical Information Circular – informasjonssirkulære inneholder opplysninger av teknisk og
administrativ art, men ikke slik at det kvalifiserer til utstedelse av NOTAM (se forklaring under), eller
inkludering i AIP Norge. AIC er delt inn i flere serier, Avinor utgir serie A, mens Luftfartstilsynet utgir
serie N, som kun distribueres i Norge og en serie I på norsk og engelsk som distribueres både i Norge og
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internasjonalt


NOTAM betyr «Notices to Airmen». For å huske hva NOTAM inneholder kan du tenke på at det er viktig
informasjon som du må ta «ad‐notam». NOTAM blir utgitt når det er nødvendig å kunngjøre
informasjon som har direkte operativ betydning og som:
‐
‐
‐

Er av kortvarig karakter, eller;
Er nødvendig å forhåndsdistribuere, eller;
Er av varig karakter, men ennå ikke utgitt som rettelse til AIP Norge

NOTAM utgis i forskjellige serier.


SNOWTAM er et NOTAM som gir informasjon om hvor mye snø, is, vann og slaps det er på en flyplass
samt om føreforhold og bremseeffekt. SNOWTAM vil kun utgis for kontrollerte‐ og AFIS‐plasser.



I tillegg har vi ASHTAM som gir varsel om vulkanutbrudd og aske i atmosfæren, og;



BIRDTAM som gir informasjon om fugleaktivitet på og ved flyplassen som antas å ville ha innvirkning på
flysikkerheten

Det er Avinor som er ansvarlig for å utgi sivile luftfartskart i Norge, men det finnes også kart som publiseres av
private aktører (for eksempel Jeppesen og Skydemon) og som er basert på data som Avinor (eller Kartverket)
har samlet sammen. Vær klar over at kartsymbolene som brukes av private kartleverandører kan variere fra de
symboler som er standard på et kart i ICAO‐format.
Følgende kart utgis i Norge (Avinor og AIP) og er aktuelle for seilfly:


Aeronautisk kart – ICAO 1:500 000



Aeronautisk kart – M517 Air 1:250 00



TSA («Temporary Segregated Areas») og AMC («Airspace Management Cell») områdekart (se AIP)



Luftsportsområder
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Kart som viser luftsportsområder i sydøstlige Norge (AIP Norge)

Planleggings‐ og navigasjonsapper har gjerne en sømløs integrering av den informasjonen som et papirkart har.
Enkelte apper vil automatisk skifte mellom karttyper, avhengig av hvor mye man zoomer inn eller ut – eller
avhengig av hvilken fase av flyvningen vi er i. Vær imidlertid oppmerksom på at slike tredjepartsapplikasjoner
ikke nødvendigvis har korrekt eller oppdatert informasjon. AIP er den offisielle kilden til korrekt informasjon.
Oppdatering av kart: Alle kart som er i AIP‐Norge oppdateres ved behov på AIRAC‐dato. For kartserie M517 AIR
1:250 000 og ICAO 1:500 000 finnes det følgende oppdateringstjenester:



CHAD‐NOR «Aeronautical Chart Amendment Document – Norway»
CHAD‐AVINOR “Aeronautical Chart Amendment Document – Avinor»

Begge disse oppdateringstjenestene er tilgjengelige på Internet Pilot Planning Centre, nettside: ippc.no
Det er også et ICAO‐krav at alle land skal ha et NOTAM‐kontor. Dette kontoret er ansvarlig for å gi informasjon
til flygere og flygende personell før en flyvning. Hvert land har normalt kun ett NOTAM‐kontor og det skal være i
drift så lenge luftrommet er åpent – i praksis vil det si døgnet rundt («H24»). Tidligere var det også
informasjonskontor («ARO – Aerodrome Reporting Office») på de fleste store flyplasser, men flere og flere land
har sentralisert tjenesten og har nå kun ett sentralt kontor, med eventuelt selvbetjente briefingkontorer
tilgjengelig på de største flyplassene. Norges internasjonale NOTAM‐kontor (NOF) og Gardermoen Aerodrome
Reporting Office (ARO) er således slått sammen til en felles AIS/NOTAM‐enhet på Gardermoen. Ser du et skilt på
en flyplass som består av en svart C på gul bunn, er dette et skilt som viser vei til en ARO eller et NOTAM‐kontor
eller, dersom flyplassen kun har tårntjeneste, til et sted hvor det ytes informasjonstjenester, blant annet kan du
sende reiseplan der.
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Skilt som viser vei til ARO eller NOTAM‐kontor

Jernbanetid, tidssystem og sommertid / vintertid
I Norge hadde hver landsdel på 1800‐tallet en egen tid basert på når solen stod i sør. Det gjorde, merkelig nok,
at jernbanestasjonene Østbanen (nå Oslo S) og Vestbanen (nå Nobels Fredssenter i nærheten av Aker Brygge),
hadde hver sin tidsregning, hvor Østbanen hadde Kristiania‐tid og Vestbanen Drammens‐tid (det var fire
minutters tidsforskjell mellom Kristiania og Drammen og hele 22 minutter mellom Kristiania og Bergen).
Det betød igjen at de som førte togene måtte stille klokken mellom stasjonene, og siden tidsforskjellen fra
landsdel til landsdel ble et stadig større problem ettersom jernbanen spredte seg ut og kommunikasjonene ble
forbedret, fikk vi i Norge først en «jernbanetid», hvor vi hadde samme lokaltid langs en hel jernbanestrekning,
og senere, i 1895, en fellestid (mellomeuropeisk tid) som gjaldt alle steder i Norge. Denne fellestiden kaller vi for
normaltid.

Vestbanen (Anders Beer Wilse via Wikimedia Commons)

Med luftfartens internasjonale entré ble tidsforskjellene enda større og gjorde at det ble behov for å bruke også
en global tidsstandard i Norge.
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I luftfart bruker vi derfor koordinert universaltid («UTC – Universal Time Coordinated») som er basert på den
tidligere GMT – Greenwich Mean Time. UTC har samme utgangspunkt som GMT (0° Øst / Vest ‐ Greenwich
meridianen) men er noe mer nøyaktig (atomtid).
Tidsangivelser i norske AIP, AIP SUP og AIC er alltid oppgitt i UTC relatert til norsk normaltid (vintertid). Vi har
sommertid i Norge fra siste søndag i mars til natt til siste søndag i oktober.
Norsk normaltid (vintertid) er UTC + 1 time
Norsk sommertid er UTC + 2 timer
For å finne UTC relatert til sommertid må vi derfor i det tidsrom hvor sommertid er innført, trekke én time fra
alle tidsangivelser i AIP Norge. For eksempel: Et tidspunkt oppgitt som 10:00 UTC i AIP Norge må i
sommertidsperioden leses som 09:00 UTC.
Tid oppgitt i NOTAM og meteorologiske meldinger er derimot UTC slik den er i vintertid og i sommertid. Det
betyr at leser du et NOTAM når det er sommertid legger du to timer til den UTC som er oppgitt for å få norsk
lokaltid – og – leser du et NOTAM når det er vintertid legger du én time til den UTC som er oppgitt for å få norsk
lokaltid.
Er det, mot formodning, brukt lokaltid i NOTAM, vil dette stå klart i parentes etter tidsangivelsen (LT).
Rapportering av tid blir rundet av til nærmeste hele minutt. For eksempel blir 09:41:28 rundet av til 09:41 og
09:41:32 til 09:42.

Lufttrafikktjenesten («ATS – Air Traffic Services»)
Som vi tidligere har sett er det Avinor som er ansvarlig for å levere lufttrafikktjenester i Norge. Enhetene som er
ansvarlige for dette kaller vi for ATS‐enheter, og disse yter lufttrafikktjeneste i luftrommet over norsk
territorium samt over tilstøtende internasjonale farvann, der dette er avtalt. Luftrom er enten kontrollerte eller
ikke‐kontrollerte (ukontrollerte).
Et kontrollert luftrom er et luftrom hvor det ytes flygekontrolltjeneste (se under) i samsvar med luftrommets
klassifisering.
Et ukontrollert luftrom er et luftrom hvor det er bestemt at flygekontrolltjeneste ikke er nødvendig eller hvor
denne tjenesten ikke kan tilbys av praktiske grunner. Luftrommet i Norge deles inn på følgende måte:


Flygeinformasjonsområde («FIR» ‐ Flight Information Region») er et luftrom av en bestemt størrelse
hvor det ytes flygeinformasjonstjeneste og alarmtjeneste. En FIR strekker seg fra bakken og opp til en
viss høyde.



Kontrollområder («CTA – Control Areas»). Dette er kontrollert luftrom av en bestemt størrelse hvor det
ytes flygekontrolltjeneste, flygeinformasjonstjeneste og alarmtjeneste.
En CTA strekker seg fra en viss høyde over bakken eller vannet og til en øvre grense. Kontrollområdene i
Norge består av øvre og nedre kontrollområder, Bodø OCA («Oceanic Control Area»), øvre og nedre
luftleder og terminalområder.



Terminalområde («TMA ‐ Terminal Control Area»). En TMA er et kontrollområde som ligger rundt en
flyplass. En TMA strekker seg fra en viss høyde over bakken eller vannet og opp til en øvre grense. I
Norge ligger TMA over en CTR («Control Zone») eller over en TIZ («Traffic Information Zone»), da vi har
en del regionale flyplasser som har såpass trafikk at det er ønskelig at luftrommet over TIZ er kontrollert
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(se forklaring på CTR / TIZ under). Øvre grense for TIZ faller da sammen med nedre grense for den TMA
som ligger over.


Kontrollsoner («CTR – Control Zones»). En CTR er et kontrollert område som strekker seg fra bakken
eller vannet og opp til en viss høyde hvor det ytes flygekontrolltjeneste, flygeinformasjonstjeneste samt
alarmtjeneste. En CTR ligger rundt en kontrollert flyplass og er betraktelig mindre i størrelse enn en
TMA. Øvre grense for CTR faller også her sammen med nedre grense for den TMA som ligger over.



Luftleder («AWY – Airway») («ATS routes»). Luftleder er kontrollområder som er formet som korridorer
hvor trafikken ledes. Vi snakker også om ATS‐ruter, men da inkluderer vi også kontrollerte og ikke‐
kontrollerte ruter samt inn‐ og utflygingsruter. En ATS‐rute er en nærmere angitt rute etablert som skal
lede lufttrafikken så lenge det er påkrevd for utøvelse av lufttrafikktjenesten. En luftled vil, etter gitte
retningslinjer (ICAO), alltid plasseres godt over terrenget.



Trafikkinformasjonssoner («TIZ – Traffic Information Zone»). En TIZ er et ikke‐kontrollert luftrom av
bestemte dimensjoner (fra bakken eller vannet og opp til en viss høyde) med krav til toveis
radiokommunikasjon(RMZ) hvor det ytes flygeinformasjonstjeneste og alarmtjeneste.



Traffikkinformasjonsområder («TIA – Traffic Information Areas»). En TIA er også et ikke‐kontrollert
luftrom av bestemte dimensjoner med krav om toveis radiokommunikasjon (RMZ), men området
begynner ikke fra bakken eller vannet, men i høyden hvor TIZ slutter og strekker seg derfra et visst antall
fot oppover. Her ytes det også flygeinformasjonstjeneste og alarmtjeneste.



Ukontrollert luftrom hvor det er krav om toveis radiosamband («RMZ – Radio Mandatory Zone»)



Ukontrollert luftrom hvor det er krav om transponder («TMZ – Transponder Mandatory Zone»)
Lufttrafikktjenesten består av:

Lufttrafikktjenesten gir oss:



Flygeinformasjons‐ og alarmtjeneste, det vil si at vi får værinformasjon på forespørsel og informasjon
om annen kjent trafikk, samt hjelp når vi trenger det om vi er i nød, og:
Flygekontrolltjeneste, som er ansvarlig for at;
‐
‐

Det ikke skjer kollisjoner mellom luftfartøy (på bakken og i luften), og at det ikke skjer kollisjoner
mellom luftfartøy og hindringer på bakken, og at
Trafikken går smidig og greit

Lufttrafikktjenesten er delt inn i forskjellige enheter:


Enhet for tårnkontroll. Dette er en flygekontrollenhet som har ansvar og klarerer trafikken på en
kontrollert flyplass og i en kontrollsone, og som noen ganger delt i en bakkekontrollenhet («GND –
Ground») og en tårnkontrollenhet («TWR – Tower»). Begge enhetene sitter i et kontrolltårn. På riktig
store flyplasser kan også GND og TWR være delt i under‐enheter som kontrollerer deler av flyplassen
(for eksempel Gardermoen GND West) og deler av luftrommet rundt flyplassen (for eksempel Arlanda
TWR Sector West).



Enhet for AFIS («Aerodrome Flight Information Service»). Denne enheten sitter også i et tårn, men det
er ikke helt korrekt å kalle dette tårnet for kontrolltårn, for AFIS kontroller ikke noe, derimot gir den
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flygeinformasjonstjeneste og alarmtjeneste til luftfartøy før avgang og under flyging innenfor en TIZ /
TIA. Det vil si at en flyplass hvor det er AFIS ikke faller inn under begrepet «kontrollerte flyplasser», og
det er derfor fartøysjefen som er ansvarlig for å unngå kollisjon med annen trafikk. Vi kaller en som
arbeider i tårnet på en AFIS‐enhet for en «AFIS‐betjent». Offshore finnes det tilsvarende enheter, men
de kalles for HFIS ( «Helicopter flight information service»)


Enhet for innflygingskontroll er ansvarlig for inn‐ og utflyging i en TMA. Enheten kan være plassert i et
eget rom, men flygelederen i tårnet kan også utføre denne tjenesten på kontrollerte flyplasser av
mindre størrelse i Norge.



Enhet for områdekontroll. Dette er enheter som kontrollerer områdene mellom terminalområdene, det
vil si i CTA og OCA. De kalles for ATCC (Air Traffic Control Centre).

Avinor ønsker nå å fjernstyre flere enheter av lufttrafikktjenesten. Da vil lokal tårnkontrolltjeneste og AFIS‐
tjeneste foregå fra regionale sentra, og tårnlokalene på de enkelte flyplassene vil være ubemannet.

Inndeling av norsk luftrom i klasser (AIP Norge)
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ATS Luftrom og beskrivelse
ICAO deler luftrommet i syv klassifiseringer; A, B, C, D, E, G og F. I Norge er kun luftrom klasse A, C, D og G tatt i
bruk. Luftrom klassifisert som A, C, E, B og D er kontrollert luftrom, mens luftrom klasse G er ikke‐kontrollert.
Klasse

Type
flyvning
tillatt

Adskillelse
etablert
mellom

Tjeneste som ytes

A

Kun IFR

Flygekontrolltjeneste

Nei

B

IFR

Flygekontrolltjeneste

Nei

Ja

Ja

Flygekontrolltjeneste

Nei

Ja

Ja

Flygekontrolltjeneste

Nei

Ja

Ja

VFR

Alle
luftfartøy
Alle
luftfartøy
Alle
luftfartøy
IFR fra IFR
IFR fra VFR
VFR fra IFR

Krav om
kontinuerlig
toveis radio‐
samband
Ja

Ja

Ja

IFR

IFR fra IFR

250 KIAS
under 10 000
fot over
havoverflaten
(AMSL)
250 KIAS
under 10 000
fot over AMSL

Ja

Ja

VFR

Nei

Ja

Ja

IFR

IFR fra IFR

Ja

Ja

VFR

Nei

Nei

Nei

IFR

IFR fra IFR
om mulig

Trafikkinformasjonstjeneste

Ja

Nei

VFR

Nei

Trafikkinformasjonstjeneste

Nei

Nei

IFR

Nei

Flygeinformasjonstjeneste

Ja

Nei

VFR

Nei

Flygeinformasjonstjeneste

250 KIAS
under 10 000
fot over AMSL
250 KIAS
under 10 000
fot over AMSL
250 KIAS
under 10 000
fot over AMSL
250 KIAS
under 10 000
fot over AMSL
250 KIAS
under 10 000
fot over AMSL
250 KIAS
under 10 000
fot over AMSL
250 KIAS
under 10 000
fot over AMSL

Nei*

Nei

VFR
C

D

E

F

G

IFR

Flygekontrolltjeneste for separasjon
fra IFR.
VFR/VFR trafikkinformasjons‐
tjeneste og etter anmodning forslag
om unnvikelsesmanøver
Flygekontrolltjeneste,
trafikkinformasjon om VFR
flyvninger og etter anmodning
forslag om unnvikelsesmanøver
IFR/VFR og VFR/VFR trafikk‐
informasjon og etter anmodning
forslag om unnvikelsesmanøver
Flygekontrolltjeneste og om
praktisk mulig trafikkinformasjon
om VFR‐flyvninger
Fl om praktisk mulig

Hastighets‐
begrensning

Krav om
klarering

Ja

* Der hvor det er etablert RMZ i klasse G, er det krav om kontinuerlig radiosamband også for VFR‐flyvninger. TIZ
og TIA, samt CTR utenfor kontrolltårnets åpningstid er også klassifisert som RMZ.
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Luftrom for luftsportsaktiviteter
Som seilflyger vil du i Norge i hovedsak fly i ukontrollert luftrom, eller i egne luftsportsområder som kan være en
del av et kontrollert luftrom eller en TIZ/TIA. Oversikt over disse områdene finner du i AIP Norge del ENR 5.5.
Fare- og restriksjonsområder, militære øvelses- og treningsområde
Fareområde («D – danger area») Et fareområde er et luftrom av en fastlagt størrelse hvor det kan foregå
aktiviteter som er farlige for luftfartøy under flyging. Det er per definisjon ikke forbudt å fly gjennom et aktivt
fareområde, men det er utrolig dumt, og dersom du gjør det, bryter du regelen som sier at du er ansvarlig for
både fartøyet og de ombordværendes sikkerhet. Noen fareområder er alltid aktive, andre kun aktive etter
kunngjøring i NOTAM. I et fareområde kan det for eksempel være skyting og militær aktivitet. Opplysninger om
fareområder i norsk luftrom finner du i AIP Norge ENR 5.1.
Restriksjonsområde («R – restricted area»). Et restriksjonsområde er et nærmere avgrenset luftrom over en
stats område eller territorialfarvann hvor flyging med luftfartøy er begrenset i samsvar med fastsatte vilkår, eller
hvor lufttrafikktjenesten har godkjent / gitt klarering til en gjennomflyging i det enkelte tilfellet. Det kan være et
område hvor det er restriksjoner vertikalt, for eksempel at det er forbudt å fly gjennom området i høyder opp til
3000 fot. Flyr du over 3000 fot, kan du da krysse området.
Det meste av Finnmark er et restriksjonsområde hvor det er spesielle regler som gjelder. Opplysninger om
restriksjonsområder i norsk luftrom finner du i AIP Norge ENR 5.1.
Forbudt område («P – prohibited area»). Det finnes også noe som heter forbudte områder, men disse har vi ikke
i norsk luftrom. Du kan imidlertid risikere å støte på disse områdene i utenlandsk luftrom, og siden AIP er bygget
opp etter ICAO‐standard, vil du også finne opplysninger om fare, restriksjons‐ og forbudte områder i det enkelte
lands AIP, seksjon ENR. Det er ikke tillatt å fly i forbudte områder.
Militære treningsområder er utformet i den hensikt å tillate militær treningsaktivitet uten at flysikkerheten blir
redusert og slik at den sivile flytrafikken blir minst mulig påvirket. Trenings‐aktiviteten kan planlegges hele
døgnet, og spesifiseres daglig på ippc.no. Lavflyging med militære fly kan likevel finne sted i høyder ned til 60
meter (200 fot) over bakken eller vannet, uavhengig av publiserte treningsområder. Du kan lese mer om dette i
AIP Norge ENR 5.2.

Telekommunikasjonstjenesten / luftfartens samband
Det er Avinor som er ansvarlig for luftfartens samband. Telekommunikasjonstjenesten deles inn i en mobil, og
en fast tjeneste («Mobile and Fixed Service»).
I flyging bruker vi i dag hovedsak radio for å forbinde bakke og fly samt fly med fly. Den mobile tjenesten er en
tjeneste som betjener mobile enheter. En mobil enhet er en enhet som er i stand til å flytte på seg, for eksempel
et fly eller en tjenestebil på en flyplass. En radio om bord i et fly er derfor en radiostasjon, og kalles med det en
mobil radiostasjon (logisk nok) eller en luftfartøystasjon.
Radioen som brukes av en lufttrafikktjenesteenhet kalles en radiostasjon eller en luftfartsstasjon. (En
luftfartsstasjon kan i visse tilfeller være plassert om bord på et skip eller en plattform).
Det er fartøysjefen som er ansvarlig for å opprette kontakt og kommunisere med lufttrafikktjenesteenheten
som har ansvar for det luftrommet luftfartøyet befinner seg i. Informasjon om enhet og luftrom finner vi i AIP.
Det er også et krav at vi holder lyttevakt på primærfrekvensen (hovedfrekvensen) for gjeldende enhet og vi kan,
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med unntak av en nødsituasjon, ikke forlate denne frekvensen uten å si ifra. Dersom det er mulig skal vi også
lytte på nødfrekvensen 121,5 MHz, men i luftfartøy med bare ett radiosett, er dette praktisk ikke mulig.
Kommunikasjon mellom luftfartøy og lufttrafikktjenesten skal foregå på engelsk, men norsk hverdagsspråk kan
benyttes i nødsituasjoner og i kommunikasjon med bakkepersonell. Alle som skal fly i kontrollert luftrom og i
radiopåbudssoner (RMZ) må ha dokumenterte engelskkunnskaper påtegnet enten i sertifikatet eller i et eget
flytelefonisertifikat. For å få nytt flytelefonisertifikat må engelsk språkprøve være bestått, selv om vi ikke skal fly
i kontrollert luftrom eller radiopåbudssoner. For seilflyflygere som ikke har engelsk i sitt sertifikat eller
flytelefonisertifikat, og som har behov for å fly i kontrollert luftrom eller i radiopåbudsoner, er det innført en
unntaksbestemmelse. Det betyr at etter forhåndsgodkjenning fra relevant lufttrafikktjenesteenhet, kan norsk
hverdagsspråk benyttes under enkeltflyvninger.
Alle radiosamtaler mellom luftfartøy og norske ATS‐enheter blir tatt opp på lydbånd.
Kommunikasjonen mellom en enhet av lufttrafikktjenesten og et luftfartøy kan grovt deles inn i følgende tre
elementer:
Klarering:

Det er krav om at en klarering følges som den blir gitt, og dersom vi ikke har muligheter til det,
kan vi ikke akseptere klareringen. Da må også lufttrafikktjenesten få beskjed om det, og vi må, om
mulig, få utstedt en revidert klarering. En klarering skal «leses tilbake («readback»). Det betyr at
vi gjentar klareringen over radio til lufttrafikktjenesten.

Instruksjoner: En instruksjon skal følges dersom det er praktisk gjennomførbart og sikkert å gjøre det.
Informasjon: Til nytte og assistanse og for å øke flysikkerheten.
Følgende meldinger skal leses tilbake:







Klareringer
Instruksjoner
Høydemålerinnstilling
Rullebane i bruk
Transponderkoder (mer om disse senere i kapittelet)
Gjennomgangsnivå («transition level»)

Vi deler meldinger som sendes over radio inn i følgende kategorier og prioriteringsrekkefølge:






Nød («distress») brukes i en situasjon hvor vi er truet av alvorlig og / eller nært forestående fare og hvor
vi trenger umiddelbart hjelp
Haste eller il («urgency») brukes i en situasjon hvor luftfartøyets sikkerhet er berørt, men hvor
øyeblikkelig hjelp ikke er nødvendig
Navigasjon («direction finding») brukes i en situasjon hvor vi trenger hjelp til å finne frem
Flysikkerhet («flight safety»). Meldinger som har umiddelbar betydning for luftfartøy som er i ferd med
å starte, eller som er under flyging. For eksempel meteorologiske opplysninger
Meldinger som har med regularitet å gjøre («flight regularity»). Denne type meldinger er mest aktuelle
ved ervervsmessig flyging

Dersom vi ikke klarer å oppnå to‐veis radiosamband, kan vi fortsette å sende, det kalles for å «sende blindt»
(«blind transmission»). Det kan for eksempel være aktuelt om vi har mottakerfeil, da sender vi våre intensjoner
og hva vi gjør.
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Luftfartens faste telekommunikasjonstjeneste kalles for AFTN («Aeronautical Fixed Telecommunication
Network»). Det er måten luftfartens enheter kommuniserer internt, men vi bruker også AFTN når vi ønsker å
sende meldinger som angår flyvningen vår, samt når vi bruker AIS og den meteorologiske tjenestedelen for å
lese NOTAM og studere METAR og TAF.
I luftfartens samband sendes det også ut kringkastinger – det kalles kringkastingstjeneste («CQ‐utsendelse»). I
Norge kringkastes VOLMET nå kun i Nordsjøen (Ekofisk) – men i utlandet er VOLMET fremdeles vanlig. VOLMET
kommer av de franske ordene «VOL» (flyvning) og «MÉTÉO» (vær) og er værinformasjon til luftfartøy i luften.
Det kringkastes også ATIS for de fleste flyplasser som er publisert i AIP Norge. ATIS (pass på at du ikke forveksler
den med AFIS) er en automatisk terminalinformasjonstjeneste («Automatic Terminal Information Service») som
sender vær og baneforhold på en flyplass. Sjekk AIP Norge.

Søk‐ og redningstjenesten («SAR – Search and Rescue»)
Søk‐ og redningstjenesten (SAR) er de som leter etter oss dersom vi må nødlande eller har vært utsatt for en
ulykke. Ansvarlig myndighet i Norge er Justis‐ og politidepartementet. Søk‐ og redningstjenesten følger ICAOs
standarder og anbefalte retningslinjer (SARPs) i Annex 12 – Search and Rescue, Annex 13 – Aircraft Accident and
Incident Investigation og i Document 7030 – Regional Supplementary Procedures Alerting and SAR Services. Vi
kaller denne tjenesten for «SAR‐tjeneste».
Vi har to hovedredningssentraler i Norge som yter SAR‐tjeneste. Disse er:


Hovedredningssentralen Sør‐Norge på Sola gir SAR‐tjeneste syd av 65° N i flygeinformasjonsregionene
Bodø Oceanic OFIR og Norway FIR. Tjenesten ytes H24. Under Hovedredningssentralen i Sør‐Norge
ligger lokale flyredningssentraler i Bergen / Flesland, Kristiansand / Kjevik, Kristiansund / Kvernberget,
Moss / Rygge, Oslo, Oslo / Gardermoen, Trondheim / Værnes, Ørland og i Ålesund / Vigra



Hovedredningssentralen Nord‐Norge i Bodø gir SAR‐tjeneste nord av 65° N i flygeinformasjonsregionene
Bodø Oceanic OFIR og Norway FIR. Tjenesten ytes H24. Under Hovedredningssentralen i Nord‐Norge
ligger lokale flyredningssentraler i Alta, Andøya / Andenes, Bardufoss, Kirkenes / Høybuktmoen, Lakselv
/ Banak, Svalbard / Longyear og på Tromsø / Langnes.

I tillegg har alle enheter av lufttrafikktjenesten plikt til å sette i gang ettersøkings‐ og redningsaksjoner dersom
de anser dette som nødvendig.
Flyredningstjenesten i Norge er en del av det som kalles den alminnelige, offentlige redningstjenesten og er
oppsatt med helikoptre (2017) som har en times beredskap og som skal kunne nå hvert sted innen fastlands‐
Norge innen 90 minutters direkte flyging fra basen de er stasjonert på (Bodø, Lakselv / Banak, Stavanger / Sola
og Ørland). Det vil si at det ideelt sett vil gå maksimum 2,5 timer fra alarmen går til et helikopter er på et
ulykkessted.
Dersom du som fartøysjef observerer ulykkestilfeller eller oppfanger et nødsignal og / eller en nødmelding
plikter du å gi beskjed til angjeldende lufttrafikktjenesteenhet. Du skal også forstå og kunne bruke de visuelle
signaler som skal brukes av nødstedte og redningspatruljer.
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Signaler som brukes av de som er i nød (øverst) og signaler som brukes av redningsmannskap (nederst)
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Kapittel 5
Operative regelverk
I luftfart er det et krav at alle flyvninger er planlagt slik at vi vet at sikkerheten er tilstrekkelig for den flygingen
som vi ønsker å utføre.
Krav til planlegging av en flytur finner vi for det første i den europeiske grunnforordningen for sivil luftfart
(«Basic Regulation»), nærmere bestemt i vedlegg IV. Mer detaljerte bestemmelser finner vi i operative
forordningene. Vi skal også ta en titt i SERA («Standardised European Rules of the Air») – det vil si luftens
trafikkregler som er gjennomført som BSL F 1‐1 Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer i Norge.


Vi har kun lov til å starte på en flyvning dersom vi kjenner til de lover, forskrifter og prosedyrer som
gjelder for den flyvning vi skal foreta, for de områder som vi planlegger å fly igjennom, for de flyplasser
vi planlegger å bruke og for de hjelpemidler vi planlegger å benytte oss av.



Flyvningen må utføres innenfor de rammer som flygehåndboken, eventuelt en operasjonsmanual setter.
Det skal brukes sjekklister for alle situasjoner og det er et krav om at vi kjenner nødprosedyrene som
gjelder for det luftfartøyet vi opererer.



Dersom vi er to flygere om bord må vi på forhånd avklare hvem som er fartøysjef og hvilken rolle den
andre eventuelt skal ha. Den som er fartøysjef er ansvarlig for flyvningens sikkerhet og for de som er om
bord. Vi kan for eksempel være to flygere om bord når vi er innehavere av sertifikat og skal fly en
oppfriskningstur med en instruktør (som også har sertifikat)

Som du forstår, finnes det en uhorvelig mengde med lover og regler i luftfart, og vi bruker disse til
sikkerhetsstyring og risikokontroll. Det gir mening når vi vet at de som driver regelverksarbeid nettopp ser etter
situasjoner som har potensial for betydelig skade. Det gir også mening når vi vet at spesielt operative regelverk
skrives for å redusere sannsynligheten for at en situasjon utvikles til eksempelvis et uhell eller en ulykke.
Før en flyvning fastslår vi derfor hvilke regler og forskrifter som gjelder for flyvningen, vi vurderer hvilken
sikkerhetsrisiko som ligger innbakt i de regler og forskrifter som er aktuelle, og bestemmer oss deretter for hva
vi skal gjøre for å fly på en måte som kontrollerer flyvningen best mulig.
I hovedsak snakker vi da om risiko som behandles i det vi kan kalle operative regelverk og klubbens eller
flyskolens egne prosedyrer. Når det gjelder risiko som ikke er dekket av regler og forskrifter må vi være føre var
og tenke igjennom flygingen vi skal utføre. I praksis kan det være så enkelt at vi eksempelvis innfører våre egne
mer restriktive værminima, og har vår egen strukturerte tilnærming til den risiko en flyvning innebærer.

SERA
SERA betyr Standardised European Rules of the Air og er de europeiske trafikkreglene. I SERA finner du blant
annet informasjon om:





reiseplan
værminima for VFR‐flyvninger
luftromsklassifisering (som vi allerede har sett litt på)
lufttrafikktjenesten, flyinformasjonstjenesten og alarmtjenesten
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signaler
vikepliktsregler

SERA er altså, på samme måte som det er veitrafikkregler på bakken, regler for hvordan vi skal oppføre oss,
spesielt med tanke på å unngå å kollidere med andre luftfartøy og hindringer. SERA inneholder også
bestemmelser for hvordan flytrafikken skal flyte mest mulig smertefritt. SERA er derfor veldig viktig. Vi kan
systematisere SERA i tre hoveddeler:




Regler som gjelder for alle luftfartøy (uansett hvilke flygeregler som følges)
Regler som gjelder for luftfartøy som flyr etter de visuelle flygereglene (VFR), og
Regler som gjelder for luftfartøy som flyr etter instrumentflygereglene (IFR)

I tillegg finnes det vedlegg («appendices»). Selv om det er tillatt å fly i samsvar med instrumentflygereglene i
visuelle meteorologiske forhold (SERA.2005), vi vil i dette heftet ikke ta opp regler som direkte har med IFR‐
flyvninger å gjøre. Original SERA med alle paragrafer (også inkludert IFR) finner du på nettsidene til
Luftfartstilsynet.
Det finnes en rekke definisjoner og begreper i SERA. Begrepene har vi skrevet inn i et eget kapittel, hvor du også
finner begreper fra andre forordninger og forskrifter, samt forkortelser som brukes i luftfarten.
Vi vil i dette heftet gå igjennom de viktigste av reglene i SERA som har betydning for seilflygere. I Norge har vi
også en rekke tilleggsregler til SERA. Disse reglene er tatt med der hvor det er aktuelt.
I Norge er SERA og de norske tilleggsreglene publisert under navnet BSL F 1‐1, «Forskrift om lufttrafikkregler og
operative prosedyrer».

Fellesregler i SERA (et utdrag)
SERA.2001 Virkeområde
Når vi leser forskrifter og regler, er det viktig at vi sjekker virkeområde, slik at vi ser hvem forskriften eller
regelen gjelder for. SERA gjelder for brukere av luftrommet og for luftfartøy



til, innenfor eller ut av EU
som bærer nasjonalitets‐ og registreringsmerket til en medlemsstat i EU og som opererer slik at det ikke
er i strid mot bestemmelser som er kunngjort av den stat som har rettshåndhevelse (jurisdiksjon) over
territoriet som det flyges over.

Gjennom EØS‐avtalen gjelder forskriften i Norge og på Svalbard.
SERA.2010 Ansvar
Det er fartøysjefen som er ansvarlig for at flyvningen foregår i samsvar med SERA. Fartøysjefen kan avvike fra
lufttrafikkreglene dersom det er absolutt nødvendig av sikkerhetsmessige grunner. SERA 2010 inneholder krav
om at vi gjør oss kjent med all tilgjengelig informasjon som gjelder den planlagte flyvingen. For VFR‐flyvninger
som ikke skal foregå i nærheten av en flyplass («in the vicinity of») er det også krav om at vi gjør oss kjent med
alle tilgjengelige værrapporter og ‐varsler og at vi har alternative fremgangsmåter klar bak i hodet.
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SERA.2015 Fartøysjefens myndighet om bord et luftfartøy
Ingen over, ingen ved siden. Som fartøysjefer har vi avgjørende myndighet over luftfartøyet og andre som er om
bord. Det betyr selvfølgelig ikke at vi ikke skal høre på andre, men at vi bestemmer og har siste ord.
SERA.2020 Problematisk bruk av psykoaktive stoffer
Psykoaktive stoffer er kjemiske stoffer som virker på nervesystemet der det forandrer hjernens funksjon, og
fører til midlertidige endringer i oppfattelse, humør, bevissthet og/eller oppførsel. Det kan være stoffer som
brukes som rusmiddel (alkohol eller cannabis), det kan være legemidler som for eksempel brukes til å dempe
smerte. Vi har ikke lov å bruke noe psykoaktivt stoff som svekker presentasjonsevnen vår. Det gjelder i all
aktivitet, også om vi bare stiller opp på flyplassen eller landingsstedet for å hjelpe til med seilflygingen.
SERA.3101 Uaktsom eller skjødesløs drift av luftfartøy
Vi har ikke lov til å fly på en slik måte at vi setter andres liv eller eiendom i fare.
SERA.3105 Laveste tillatte flygehøyde / SERA.5005 f) Visuelle flygeregler
Dette kalles også for minstehøyder og de gjelder alle luftfartøy. Prinsippet om minstehøyder går ut på følgende:
Bortsett fra når det er nødvendig ved avgang og landing eller når vi har fått tillatelse fra kompetent myndighet,
skal vi ikke fly over tettbygde by‐ eller boligområder eller over utendørs forsamlinger av personer, i en lavere
høyde enn at vi ved en eventuell nødssituasjon klarer å lande uten unødig fare for personer eller eiendom på
bakken. En spesifikasjon av hva som er laveste tillatte høyder for VFR‐flyvninger finner vi i SERA.5005 f):



Over tettbygde by‐ eller boligområder, eller over utendørs forsamlinger 300 meter over den høyeste
hindringen innenfor en radius av 600 meter fra seilflyet
Over alle andre områder 150 meter over bakken eller vannet, eller 150 meter over det høyeste hinderet
innenfor en radius av 150 meter fra seilflyet

Disse høydene er minstekrav, og selv om vi følger dem til punkt og prikke, kan vi samtidig være i konflikt med
hovedregelen. Den slår fast at vi ikke kan fly lavere enn ved at vi ved en eventuell nødsituasjon klarer å lande
uten unødig fare for personer eller eiendom på bakken.
Det er mulig å søke om dispensasjon fra minstehøydene i visse tilfeller. I Norge har seilfly under hangflyging lov
til å fly ned til en minstehøyde av 50 meter over bakken eller vannet.
SERA.3110 Marsjhøyder
Når vi velger den høyden vi skal fly på under deler eller hele flyvningen, skal vi velge som følger:
a) Flygenivå («FL flight level») for flyvninger over laveste brukbare flygenivå, eller, hvor gjeldende, over
gjennomgangshøyden
b) Høyder («altitudes») for flyvninger under laveste brukbare flygenivå, eller hvor gjeldende, under
gjennomgangshøyden
SERA.3115 Nedkasting og sprøyting fra luftfartøy
Dette er i utgangspunktet ikke lov, og kan kun utføres om man har en egen tillatelse til det. Her har Norge
særregler, og det er i utgangspunktet gjenstander, væske eller pulver som er egnet til å forårsake skade eller
280618_BETA_konverteringshefte seil_v2

Side 31

ulempe, det er forbudt å kaste / sprøytes fra luftfartøy. Det gjelder eksempelvis ikke nedkasting av proviant og
utstyr til nødstedte eller nedkasting av vann eller ballast.
SERA.3120 Slepeflyging
Slepeflyging skal kun utføres i samsvar med europeiske regler, eller, om aktuelt, nasjonale forskrifter. I det
europeiske forskriftene finner vi disse som en del av det operative regelverket som tar for seg spesielle
operasjoner («special operations»). Se også seilflyhåndboken NLF/seil som inneholder forskrifter på hvordan et
slep skal foregå.

Det finnes egne regler for hvordan vi skal utføre en slepeflyvning (Pixabay)

SERA.3130 Akroflyging («aerobatic flight»)
Akroflyging skal kun utføres i samsvar med europeiske regler, eller, om aktuelt nasjonale forskrifter. Her har vi
også norske særregler:




Akroflyging er ikke tillatt over tettbebyggelse, folkeansamling i friluft, over trafikkerte havner eller over
sjøgående fartøy
Akroflyging er ikke tillatt i kontrollert luftrom uten tillatelse fra ansvarlig flygekontrollenhet
Akroflyging tillates utført når fartøyet flyr i samsvar med visuelle flygeregler, og skal utføres i en høyde
av 600 meter (2000 fot) eller mer over det høyeste punkt innenfor 1,5 km horisontal avstand fra
luftfartøyet
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Det finnes egne retningslinjer for hvordan en akroflyvning skal utføres i spesielle operasjoner («specialised
operations») i det operative regelverket.

Det finnes også egne regler for hvordan vi skal fly akro (Pixabay)

SERA.3145 Forbudsområder og restriksjonsområder
Vi har ikke lov å fly innenfor forbuds‐ og restriksjonsområder, med mindre det skjer i samsvar med de vilkår som
gjelder, eller med tillatelse fra den som er myndighet for områdene. Det er ikke opprettet forbudsområder
innenfor norsk luftrom, se AIP Norge.
SERA.3201 til SERA.3210 Unngåelse av kollisjoner / vikepliktsregler
Ingenting i disse forskriftene må hindre oss å i å gjøre det vi kan for å unngå kollisjoner. Det betyr at selv i en
situasjon hvor vi ikke har mye tid til å unngå et annet luftfartøy, gjelder det å bruke hodet:
Unngåelse av kollisjoner





Vi skal ikke fly så nærme andre luftfartøy at det er fare for kollisjon
Luftfartøy som ikke har vikeplikt skal holde kurs og hastighet, men det kan bli en traumatisk
opplevelse om vi insisterer på at vi har retten på vår side!
Et luftfartøy som er klar over at et annet luftfartøy har redusert manøvreringsevne, skal vike for
dette
Dersom vi styrer et luftfartøy og etter reglene har vikeplikt, skal vi unngå å passere over, under eller
foran det andre luftfartøyet med mindre vi gjør det i god avstand og tar hensyn til vingetippvirvler
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Det kan skje fort (TSB Canada)

Motsatt kurs: Når to luftfartøy møter hverandre på motsatt eller tilnærmet motsatt kurs og det er fare for
kollisjon, skal vi begge endre kurs til høyre. Men dersom flyet på motsatt kurs ligger noe til høyre for vår kurs,
kan en høyresving imidlertid skape en stor kollisjonsfare, slik at vi må vurdere situasjonen fra gang til gang.

Vikeplikt ved motsatte kurser (ppltutor.com)
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Kryssende kurs: Når to luftfartøy nærmer seg hverandre i omtrent samme høyde, skal det luftfartøy som har det
andre på sin høyre side vike. Det er fire unntak:

6‐58 Det finnes fire unntak (ppltutor.com)






Motordrevne luftfartøy tyngre enn luft skal vike for luftskip, seilfly og ballonger
Luftskip skal vike for ballonger og seilfly
Seilfly skal vike for ballonger
Motordrevne luftfartøy skal vike for luftfartøy som utfører sleping

Innhenting og passering: Et innhentende luftfartøy er definert som et luftfartøy som nærmer seg et annet
luftfartøy bakfra langs en linje som danner en vinkel på under 70° med det andre flyets symmetriplan. Det betyr
at så lenge vi ser topplanternen (den hvite) på flyet vi nærmer oss, skal vi vike til høyre, uansett om vi stiger,
synker eller flyr horisontalt. Hovedregelen er at vi holder oss til høyre, til vi er helt forbi og klar av det flyet som
vi passerer, men et seilfly som passerer et annet seilfly kan endre kurs til høyre eller venstre.

Hva som er et innhentende luftfartøy er definert i forskriften (ppltutor.com)
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Landing og nødlanding: Et luftfartøy som er i luften skal vike for luftfartøy som lander eller i sluttfasen av
innflyging for landing. Dersom to eller flere luftfartøy som er tyngre enn luft nærmer seg en flyplass eller en
landingsplass for å lande, skal det luftfartøyet som flyger lavest, ha lov til å lande først. Det gir oss imidlertid ikke
lov til å skjære ned for å komme lavest, for derfor å komme først. Motordrevne luftfartøy tyngre enn luft skal
vike for seilfly. Et luftfartøy som er klar over at et annet luftfartøy er tvunget til å lande (på grunn av problemer
eller nød) skal vike for dette luftfartøyet.
Vi har også vikeplikt for luftfartøy som starter eller er i ferd med å starte.
Og til slutt: Vertikale unnamanøvrer utfører vi ved å stige eller synke. Avhengig av hvilken flysituasjon vi er i, vil
en stigning normalt kunne utføres raskere enn en nedstigning så lenge vi har overskuddsfart (vi bruker
hastigheten til å vinne høyde). Igjen må vi bruke hodet, hvis unnamanøveren resulterer i at vi slutter å fly i lav
høyde, kan utfallet bli det samme som en kollisjon, vi ramler i bakken, og er like langt.
De regler som gjelder for vikeplikt på bakken, og hvilket lys et luftfartøy skal vise, vil bli tatt opp i kapittelet om
turmotorseilfly («TMG – Touring Motor Gliders»).
Når vi opererer på, eller i nærheten av en flyplass, må vi ta hensyn til at det er stor sannsynlighet for at det er
annen trafikk på og rundt denne flyplassen. Det betyr at vi må være særdeles aktsomme i en slik situasjon, og
lovgiverne har derfor gitt oss følgende forskrift:
SERA.3225 Drift på og i nærheten av en flyplass
Dersom vi opererer på eller i nærheten av en flyplass er det krav om at





Vi følger med på annen flyplasstrafikk slik at vi unngår kollisjon
Vi følger eller og holder klar av andre luftfartøys trafikkmønstre
Vi svinger til venstre ved innflyging for landing og etter å ha tatt av, så sant ikke annet er angitt eller
pålagt, og
Vi lander og starter mot vinden, så sant ikke sikkerhetshensyn, rullebanens utforming, eller hensyn til
annen trafikk tilsier at en annen retning vil være bedre

SERA.4001 til SERA 4020 og SERA.8020 Reiseplan
Noen ganger er det krav om at vi leverer reiseplan før vi starter på en flyvning. Dette er mest aktuelt for seilfly
som skal fly på navigasjonstur, og for turmotorseilfly, men det er et krav om at du kjenner til hva vi mener med
en reiseplan, og hvilke regler som gjelder.
En reiseplan er opplysninger knyttet til en planlagt flyvning eller del av flyvning, som gis til lufttrafikktjenesten.
Begrepet brukes som en fellesbetegnelse for en fullstendig utfylt reiseplan (i samsvar med de punkter som
reiseplanen består av), men også når det er gitt forkortede opplysninger som kreves når vi ønsker å få en
klarering for en mindre del av flyvningen, eksempelvis når vi ønsker å lande på en kontrollert flyplass.
En reiseplan skal leveres for:





Enhver flyvning eller del av denne som utføres som en kontrollert flyvning
Enhver flyvning innenfor eller inn i områder eller langs ruter som er fastsatt av myndighetene
Enhver flyvning over internasjonale grenser, med mindre annet er fastsatt mellom statene
Enhver flyvning som planlegges gjennomført om natten, dersom den ikke skal foregå i nærheten av en
flyplass («vicinity of»)
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En reiseplan for alle flyvninger som er planlagt å krysse internasjonale grenser, eller som er kontrollerte, eller
underlag flygeinformasjonstjeneste, skal leveres senest seksti minutter før avgang, eller dersom den leveres
under flyging, på et tidspunkt som sikrer at den vil bli mottatt av relevant lufttrafikktjenesteenhet minst 10
minutter før vi forventer å nå det punktet vi flyr inn i et kontrollområde, eller det punktet vi kommer til å krysse
en luftled fra. Luftfartstilsynet presiserer dog at dersom vi ønsker å innlevere reiseplanen under flyging, må vi
beregne den tiden det tar for lufttrafikktjenesten å motta og behandle reiseplanen i tillegg til de 60 minutter
som i utgangspunktet kreves. Når det gjelder flyvninger som i sin helhet foregår innenfor Norway FIR, kan en
reiseplan, etter norske særbestemmelser, leveres inntil 30 minutter før avgang.

ICAO reiseplan med punkter som skal fylles ut
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Finner vi ut underveis at det blir endringer til innlevert reiseplan, skal vi rapportere disse til relevant enhet av
lufttrafikktjenesten så snart det er praktisk mulig.
Dersom vi lander på en flyplass som ikke er bemannet, eller på en kontrollert, eller AFIS‐plass utenom
åpningstidene, skal vi snarest mulig etter landing sende ankomstmelding til nærmeste enhet av
lufttrafikktjenesteenhet. Når den kontrollerte, eller AFIS‐flyplassen er åpen, gjøres dette automatisk av
lufttrafikktjenesten slik at vi ikke trenger å tenke på det. Glemmer vi det ellers, vi de første forberedelsene til en
redningsaksjon starte 30 minutter etter beregnet ankomsttid (som beskrevet i reiseplan).
Har vi kun levert reiseplan for en del av flyvningen, er vi også ansvarlig for å avslutte denne med relevant
lufttrafikktjenesteenhet.
Når vi nå først har levert en reiseplan, er det viktig at vi følger den. Oppstår det en nødsituasjon, kan vi
selvfølgelig avvike fra reiseplanen, men det er viktig at vi gir beskjed når vi kan. Avviker vi fra reiseplanen, har vi
to valg, enten å levere en endring av reiseplanen til lufttrafikktjenesten, eller å komme oss tilbake til
eksempelvis, ruten som vi har beskrevet i reiseplanen vår. Spesielt om vi har levert reiseplan som en kontrollert
flyvning, er det viktig at vi er disiplinerte og følger det vi har satt opp.
Dersom det er værforhold som gjør at vi ikke klarer å fortsette i VMC‐forhold i samsvar med gjeldende reiseplan,
skal vi be om en endret klarering dersom dette gjør oss i stand til å fortsette under VMC‐forhold til
bestemmelsesstedet eller en alternativ flyplass. Vi kan også be om å få klarering til å forlate luftrommet hvor det
er krav om klarering, eller, dersom det er en kontrollsone, be om spesiell VFR.
SERA.5001 VMC-minsteverdier for sikt og avstand fra skyer

Høyde

Luftromklasse

Ved og over 3050 meter
AMSL
Under 3050 meter AMSL og
over 900 meter AMSL, eller
over 300 meter over bakken, i
det det høyeste velges
Opptil 900 meter AMSL, eller
300 meter over bakken, i det
det høyeste velges

A (**) B C D E F G

Minimum
flysikt
8 km

A (**) B C D E F G

5 km

A (**) B C D E

5 km

Minimum avstand fra skyer
1500 meter horisontalt og 300 meter
vertikalt
1500 meter horisontalt og 300 meter
vertikalt

1500 meter horisontalt og 300 meter
vertikalt
FG
5 km
Fri av skyer og med sikt til bakken eller
vannet
6‐60 SERA.5001 VMC‐minsteverdier for sikt og avstand fra skyer

**VMC‐minsteverdier for klasse A‐luftrom er tatt med som en veiledning, men innebærer ikke godkjenning til å
fly i luftrom klasse A.
Så sant ikke annet er godkjent av myndighetene, er det ikke tillatt å fly i samsvar med VFR‐reglene over flygenivå
195. Norske særbestemmelser sier imidlertid at ansvarlig enhet i flykontrolltjenesten kan tillate enkeltflyvninger
over FL195 opp til og inkludert FL285, men også at de kan sette vilkår for slike tillatelser.
I tilfeller hvor det er liten trafikk, kan vi i luftrom klasse G fly med en flysikt som er lavere enn 5 km. Det er i
hovedsak kun aktuelt for turmotorseilfly, men vi tar med hovedreglene her:
Sikten kan reduseres til 1500 meter for flyvninger som opererer i luftrom G (og F) med en hastighet under 140
KIAS, så sant flygehøyden er under 900 meter AMSL, eller 300 meter over bakken, i det det høyeste velges.
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SERA.5005 og 5010 Visuelle flygeregler
Med unntak for flyvninger som utføres som spesielle VFR‐flyvninger («special VFR‐flights») – skal vi fly slik at vår
sikt og avstand fra skyer er større eller lik de verdier som er angitt. Det gjelder spesielle regler for flyvninger og
natten og for flyvinger som om dagen eller natten flyr inn eller fra en flyplass som ligger i en kontrollsone.
Dersom vi ønsker å fly inn i eller ut av en kontrollsone når skydekkehøyden er lavere enn 450 meter (1500 fot)
eller når bakkesikten er lavere enn 5 km, må vi ha en spesiell klarering til å fly en «spesiell‐VFR flyvning»
(«special VFR‐flight»). Også her vil det gjelde at vi holder en lavere hastighet enn 140 KIAS, og sikten kan ikke
være lavere enn 1500 meter.

Skilting og signaler på en flyplass
På en flyplass finner vi en rekke skilt og bakkesignaler som vi må ta hensyn til. Disse er enkle og er laget for å
veilede og kontrollere trafikken. Du må kjenne til de viktigste. Vi deler skiltingen inn i to kategorier:
1. Påbudsskilt («mandatory signs»). De viser ventepunkter, samt områder hvor det ikke skal kjøre
luftfartøy («no entry») og består av hvite bokstaver eller tall på en rød bakgrunn. Se figur 7‐25, og
2. Informasjonsskilt («information signs»). De viser retning («direction»), posisjon («location») og
ankomststed («destination»). Disse brukes blant annet til å identifisere takseveier og om nødvendig
rullebaner.

Eksempel på et påbudsskilt (CAP 637 CAA.co.uk)

Et posisjonsskilt som viser en taksevei vil ha sort bunn med gul ramme og vise taksebanens «navn» det vil si en
av bokstavene i alfabetet i gult.
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Eksempel på et informasjons og posisjonsskilt – taksebanens «navn» (CAP 637 CAA.co.uk)

Skiltene som viser retning og ankomststed vil derimot ha gul bunn med sorte bokstaver og tegn. For eksempel et
skilt med en sort «C» på gul bunn viser retningen til et meldekontor (kan være i selve tårnet).

Eksempel på informasjonsskilt – retning (CAP 637 CAA.co.uk)

Det finnes også en rekke signaler (på bakken) som vises i spesielle signalområder, det vil si at de skal være
synlige og leselige fra luften. Disse kalles bakkesignaler og skal følges om ikke lufttrafikktjenesten sier noe annet.
Bruk av bakkesignaler er mer utbredt i utlandet enn i Norge, men det er krav om at du skal kunne disse
signalene:


Landings‐T. En hvit landings‐T viser at fly og seilfly som tar av eller lander skal gjøre det i en retning som
er parallell med landings‐T’en (altså i retning mot den horisontale streken på toppen av bokstaven)
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Landings‐T (CAP 637 CAA.co.uk)



Landings‐T med kule. En hvit landings‐T som har en kule på toppen av den horisontale streken. Denne
viser at landings‐ og avgangsretningen ikke nødvendigvis er sammenfallende

Landings‐T med kule (CAP 637 CAA.co.uk)



En stor pil (enten hvitfarger eller rød med oransje striper) som peker til høyre (med klokken) viser at alle
svinger skal foretas til høyre (høyre landingsrunde).

Alle svinger skal foregå til høyre (CAP 637 CAA.co.uk)
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En rød firkant med en oransje diagonal strek viser at manøvreringsområdet er i dårlig stand og at vi må
ta spesielt hensyn når vi lander.

Manøvreringsområdet er i dårlig stand (CAP 637 CAA.co.uk)



En rød firkant med et oransje kryss viser at bevegelse av luftfartøy ikke kan foregå sikkert og at landing
er forbudt.

Landing forbudt (CAP 637 CAA.co.uk)



Figuren av en hvit manual («dumb‐bell») viser at fly og seilfly kun skal bruke områder som er asfalterte
eller har hardt dekke.

Fly og seilfly skal kun bruke områder med asfalt eller hardt dekke (CAP 637 CAA.co.uk)
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Figuren av en hvit manual («dumb‐bell») med to sorte streker viser at fly og seilfly skal ta av og lande på
rullebanen, men at bevegelser på bakken ikke er begrenset til områder som er asfalterte eller har hardt
dekke.

Fly og seilfly skal ta av og lande på rullebanen (CAP 637 CAA.co.uk)



Figuren av en hvit manual («dumb‐bell») med en stor rød L viser at lette luftfartøy kan ta av eller lande
enten på rullebanen eller på området på flyplassen som er markert med en stor hvit «L».

Lette luftfartøy kan ta av eller lande enten på rullebanen eller på området merket med en L (CAP 637 CAA.co.uk)



Et hvitt dobbeltkors viser at det foregår seilflyging til og fra flyplassen.

Et hvitt dobbeltkors viser at det foregår seilflyging til og fra flyplassen (CAP 637 CAA.co.uk)
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Bokstaven «H» i hvit farge viser hvor helikoptre skal lande og ta av fra.

Bokstaven H i hvit farge viser hvor helikoptre skal lande og ta av (CAP 637 CAA.co.uk)

I tillegg finnes det signaler som kan legges ut på forskjellige steder på flyplassen:




En hvit «H» viser at området er reservert for avgang og landing med helikopter. Legges ut på
landingsområdet.
Et hvitt dobbelkors viser at området er reservert for avgang og landing med seilfly. Legges ut på
landingsområdet.
Oransje og hvitstripede markører kan settes ut for å markere flyplassområdets utstrekning dersom
nødvendig. Dette er vanlig på små, private flystriper.

Oransje og hvitstripete markører (CAP 637 CAA.co.uk)
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Et skilt eller et flagg med et rødt og oransje sjakkmønster, hengt opp på tårnet eller i en signalmast viser
at det kun er tillatt å operere på bakken i samsvar med lufttrafikktjenestens instruksjoner.

Det er kun tillatt å operere på bakken i samsvar med instruksjoner fra LT (CAP 637 CAA.co.uk)



En stor hvit «L» indikerer at et område (normalt med gress) er reservert for avgang og landing med lette
luftfartøy. Legges ut på landingsområdet.

Området er reservert for avgang og landing med lette luftfartøy (CAP 637 CAA.co.uk)



Et gult kors (formet som et pluss‐tegn) viser at området er reservert for slipp av slepeliner og tilsvarende
saker (ved seilflyging og flyging med banner). Legges ut på valgt område av flyplassen.

Området er reservert for slipp (CAP 637 CAA.co.uk)
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Et hvitt kryss indikerer at en del (til neste standard merke) av rullebanen er ubrukbar for luftfartøy. Et
kryss i hver ende av rullebanen indikerer at hele rullebanen er ubrukbar.

Rullebanen er ubrukbar (CAP 637 CAA.co.uk)



Et gult kryss indikerer at en del av taksebanen (til neste standard merke) er ubrukbar for luftfartøy.

Taksebanen er ubrukbar (CAP 637 CAA.co.uk)



Et skilt med gul bakgrunn og to tall indikere hvilken rullebane som er i bruk / retning for avgang og
landing. Henger normalt på tårnbygningen.

Rullebane i bruk (CAP 637 CAA.co.uk)
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Lyssignal til trafikk i nærheten av en flyplass (lokaltrafikk)
Dersom ikke radioen fungerer, og vi skal inn og lande på enten en kontrollert, eller AFIS‐flyplass, kan
lufttrafikktjenesten bruke lyssignal for å kommunisere med oss. Disse lyssignalene er det viktig du kan, eller har
skrevet opp, dersom du skal fly til en flyplass hvor dette kan være aktuelt.
Vi kvitterer for at vi har forstått lyssignalene, og vil følge dem, ved følgende tilbakemelding:
Om dagen i luften: Vinker med vingene.
Om dagen på bakken: Beveger balanseror og sideror.

Lyssignaler til lokaltrafikk (ICAO)
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Operativt regelverk
Flyplass eller flystripe?
En flyplass («aerodrome» eller «airport») er et standardisert og organisert sted som forbinder bakke og luft, og
hvor luftfartøy starter og lander, repareres og parkeres. En flyplass kan ha en eller flere rullebaner og bygninger
som hangarer og terminaler.
For flyging på land, forstår vi en flyplass som:
Et definert område (herunder bygninger, anlegg og utstyr) på land som skal brukes helt eller delvis til ankomst,
avgang og manøvrering på bakken.
Myndighetene deler flyplasser inn i store og små flyplasser. I hverdagen kaller vi de aller minste for en flystripe
eller et landingssted.
En flystripe eller et landingssted er også et område hvor et luftfartøy kan starte og lande, og er i hovedsak også
definert, men som regel uten den infrastruktur (bygninger, anlegg og utstyr) som vi finner på en små eller store
flyplasser. Unntaket er såkalte «naturlige landingsplasser», det vil si landingsplasser som ikke er spesielt laget
for landing med luftfartøy, og hvor det er færre enn 12 flybevegelser per uke.
Det finnes detaljerte forskrifter for hvordan en flyplass skal bygges opp, og grunnen til at vi har disse forskriftene
er at myndighetene ønsker å forebygge og å redusere sjansen for at det skjer uhell som kan skyldes utformingen
av, eller utstyret på flyplassen.
For å lage, eie, eller drive en flyplass, må man som hovedregel ha konsesjon fra Luftfartstilsynet. Unntaket er
«naturlige landingsplasser», med mindre miljø‐ eller sikkerhetsmessige hensyn tilsier det motsatte. Dersom en
flyplass eller flystripe ikke er til allmenn bruk, må vi ha tillatelse av flyplassens eier for å bruke flyplassen. Det
kan også være flyplasser som av forskjellige grunner krever forhåndstillatelse, sjekk alltid AIP Norge, eller
flyplassens dokumentasjon for flyplasser som ikke står i AIP Norge. En slik forhåndsgodkjennelse kalles for PPR –
«prior permission required».

Flyside og landside
Det finnes visse krav for hvordan vi skal oppføre oss innenfor flyplassens eller landingsstedets grenser (innenfor
flyplassgjerdet, om det finnes). En flyplass er delt opp i følgende hovedområder: ferdselsområde,
manøvreringsområde, oppstillingsplattformer og oppstillingsplasser. Disse er i hovedsak flyplassens «veinett»
og parkeringsplasser for fly og helikoptre. Riktig store flyplasser kan i tillegg ha et eget veinett for kjøretøy.
Områdene er normalt markert med skilting og / eller merking på bakken.
Ferdselsområdet («movement area») er den del av flyplassen som omfatter manøvreringsområdet og
Manøvreringsområdet («manoeuvring area») er den del av landingsplass, unntatt oppstillingsplattformer, som
brukes av luftfartøy ved avgang, landing og under taksing.
Oppstillingsplass («aircraft stand») er et nærmere bestemt område på en oppstillingsplattform avsatt til
oppstilling av luftfartøy.
Oppstillingsplattform («apron») er et nærmere bestemt område på en flyplass på land, avsatt til bruk for
luftfartøy som tar om bord eller setter av passasjerer, laster eller losser, fyller brennstoff, er parkert eller som
det foretas vedlikeholdsarbeid på.
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Ferdselsområdet Notodden flyplass (AIP Norge)

Disse begrepene er viktige da de definerer deler av det området som kalles for flyside («airside»). Flyside er den
delen av flyplassen som vender ut mot flyene. Den siden som vender bort fra flyene, kalles for øvrig for landside
(«landside»). Flyside er et farlig område hvor vi på kontrollerte flyplasser og AFIS‐plasser må ha tillatelse,
eventuelt adgangskort for å komme inn, men hvordan området ser ut og hvordan vi skal oppføre oss der, er helt
avhengig av hvor stor flyplassen er og hvilke retningslinjer som gjelder.
På mindre flystriper, hvor vi i hovedsak opererer seilfly, er det ikke så strenge regler for å komme inn på plassen
som på en kontrollert‐ eller AFIS‐flyplass. Aktivitetene som foregår på et seilflysted, kan imidlertid være vel så
farlige som de som foregår på en større flyplass, ikke minst fordi personer beveger seg rundt seilflyet mens det
står i startposisjon, og fordi vi har en lang slepeline. Siden seilfly ikke har motor, gir det heller ikke fra seg mye
støy (noe vindsus er det), slik at det ikke er sikkert at vi hører at et seilfly for eksempel lander. Seilflyging kan
derfor ikke foregå uten at det er noen som passer på og sørger for at det er sikkerhet og system i aktivitetene.
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Siden et seilfly ikke har motor, lager det heller ikke mye lyd (Pixabay)

En flystripe eller et startsted for seilflyging har derfor en egen driftshåndbok som beskriver de krav og
retningslinjer som gjelder for bruk av stedet. Denne boken kommer i tillegg til de generelle norske reglene som
gjelder bruk av flyplasser og landingsplasser.
Driftshåndboken for en flyplass / startsted / landingsplass er viktig stoff som vi både plikter å gjøre oss kjent
med, og å rette oss etter.

Bruk av landingsplassen
Det første vi ser etter i en driftshåndbok er hvem som får lov å bruke plassen. Som oftest er startsteder /
landingsplasser for seilfly såkalte plasser som ikke er til allmenn bruk. Det betyr at vi ikke kan bruke plassen fritt
i åpningstidene, men må ha tillatelse fra eier.
Det neste vi ser etter er om plassen kan brukes hele døgnet, eller om det er restriksjoner. Som oftest vil
startsteder / landingsplasser for seilfly være begrenset til flyging i dagslys etter de visuelle flygereglene (VFR).
Vi sjekker også om det er andre restriksjoner tilknyttet plassen, det kan for eksempel være begrensninger med
hensyn til treningsflyging.
Redningsutstyr og beredskap
Det skal være brannsluknings‐ og redningsutstyr på startstedet / landingsplassen. Plassen skal også ha en
beredskapsplan som vi må sette oss inn i, da det ofte vil være et krav om at vi varsler og hjelper til, dersom vi
observerer en ulykke eller en alvorlig hendelse. Det kan også være laget en havariplan.
Ferdsel
Når vi går ut på et flyplassområde, går vi der på eget ansvar. Vi må altså ha både øyne og ører med oss.
Driftshåndboken vil ha bestemmelser som gjelder barn, husdyr og kjøring på plassen, og en
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prioriteringsrekkefølge hvor luftfartøy alltid vil ha prioritet på ferdselsområdet. Siden seilflyging i Norge i
hovedsak bruker slepefly som startmetode, finnes det også regler for hvor lang avstand vi må ha mellom oss og
for eksempel et propellfly.
En propell er en farlig greie som kan slå folk og fe i hjel om den ikke behandles med respekt og på riktig måte.
Så om du kun husker én ting fra dette kapittelet vil jeg at du skal huske dette: Forhold deg alltid til en propell
som om den roterer (er i gang).
Det samme gjelder helikopterrotorer: Vi holder avstand og passer spesielt på halerotoren. Vi går aldri bak et
helikopter som har startet motorene, og dersom vi går til eller fra et parkert helikopter, bør vi gjøre det innenfor
synsområdet fra cockpit
Flyplasseier kan også sette flere krav / begrensninger for at vi får lov å bevege oss på flyside. Eksempelvis:







Krav om sikkerhetskurs
Krav til bekledning (synbarhetstøy), for eksempel gul vest
Krav til sikkerhetsavstand til luftfartøy
Krav til tillatelse for å kjøre bil på området
Miljøkrav, for eksempel hva vi skal gjøre om vi søler olje, drivstoff eller andre farlige stoffer på bakken
Krav til støyreduksjon

Selv om seilfly i hovedsak kommer uten motor, vil det likevel være noe støy på en seilflyplass. Muligheten for
hørselskader er dermed aktuell. Det anbefales derfor bruk av hodetelefon eller øreplugger, under forutsetning
av at vi alltid ser oss for og er bevisst hvor vi beveger oss.

Bruk av landingsplasser
Vi har kun lov å bruke flyplasser og landingsplasser som er egnet til den aktuelle operasjon og type av luftfartøy
som vi skal bruke.

Flyplasser og landingsplasser må være egnet (Pixabay)
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Forberedelse
Som fartøysjefer er vi blant annet ansvarlige for at vi ikke starter en flyvning før vi er sikker på at vi klarer å
overholde alle driftsmessige begrensninger som er publisert i flyets flygehåndbok. Det er et krav at vi opererer
innenfor de begrensninger flyets flygehåndbok oppgir.
Videre skal luftfartøyets last, masse og tyngdepunkt (TP, på engelsk «Center of Gravity ‐ CG») i alle faser av
flyvningen være innenfor de begrensninger som er oppført i AFM/GFM.
Flyr vi et turmotorfly (TMG) skal vi følge de operative kravene til motorfly når vi bruker motoren, og de
operative kravene til seilfly når motoren ikke er i gang (under flyging). Utstyr i turmotorflyet skal være i samsvar
med kravene til motorfly, med noen unntak.
Motoriserte seilfly, med unntak av TMG, skal opereres og være utstyrt i samsvar med de operative kravene til
seilfly.
Når vi planlegger en flyvning skal som sagt fartøysjefen kjenne til alle aktuelle opplysninger om været som kan
ha betydning for den planlagte flyvningen. I tillegg skal fartøysjefen, for flyvninger som ikke skal gjennomføres i
nærheten av avgangsstedet, også gå igjennom alle aktuelle værrapporter og varsler og planlegge en alternativ
prosedyre om flyvningen ikke kan gjennomføres på grunn av for eksempel værforholdene.
Siden vi ikke har lov å fly i «all slags vær» gir derfor de operative bestemmelsene sammenhengen mellom
værforhold og operasjon ved å presisere følgende viktige forhold:
Vi har kun lov til å starte på, eller fortsette en VFR‐flyvning dersom de siste meteorologiske opplysningene viser
at værforholdene langs ruten og på planlagt bestemmelsesflyplass på antatt ankomsttidspunkt vil være lik eller
bedre enn de minstekravene som settes. Planlagt bestemmelsesplass kan godt være plassen vi dro fra. I tillegg
er det en rekke meteorologiske faktorer som må være tilstede avhengig om vi skal fly hangflyging, bølgeflyging,
høydeflyging eller termikkflyging. En navigasjonstur vil også kreve en nøye gjennomgang av værforholdene.
For å finne minstekrav til værforhold må vi ta en snartur innom trafikkreglene og måler informasjonen vi har fått
om været opp mot kravene i denne forskriften.
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Ikke alt vær er flyvær og vi må minst følge myndighetenes krav (Pixabay)

Daglig inspeksjon, luftdyktighet og dokumenter
Daglig inspeksjon er en teknisk inspeksjon av seilflyet, etter at det er montert, men før det blir tatt i bruk for
flyging. Vi kaller også denne inspeksjonen for «walk‐around», og det er akkurat det gjør, vi går rundt seilflyet og
sjekker at alt er korrekt og at flyet ikke har skader.
All seilflyging i Norge skal skje med gyldig luftdyktighetsbevis og utføres i samsvar med de til enhver gjeldende
myndighetspålagte forskrifter, samt med Seilflyhåndboken.
Det er et krav om at et fartøy skal være luftdyktig, og for å anses som det, må fartøyet være konstruert, bygd,
utstyrt og vedlikeholdt og ha slike flygeegenskaper at det er sikkert.
Et luftdyktighetsbevis er et bevis som forteller om et luftfartøy er luftdyktig eller ei, og beviset skal alltid følge
med luftfartøyet sammen med ARC – «aircraft airworthiness review». ARC er et dokument som bekrefter at
seilflyet er kontinuerlig gyldig. Kravene til kontinuerlig luftdyktighet står i Part‐M.
Luftfartøyet er derfor kun luftdyktig når luftdyktighetsbeviset er tilknyttet en gyldig ARC.
Beviset skrives ut når luftfartsmyndighetene enten har vært og sjekket seilflyet, det kalles besiktelse, eller på en
annen måte har godkjent at luftfartøyet er luftdyktig. Et luftdyktighetsbevis er gyldig til det blir trukket tilbake.
Vi sjekker derfor at luftdyktighetsbeviset og ARC er om bord. Videre sjekker vi registreringsbevis,
radiokonsesjonsbevis (om aktuelt), forsikringsbevis, flygehåndbok samt fartøyjournal for tekniske anmerkninger.
Registreringsbeviset viser at seilflyet er registrert i Norge eller annet land.
Radiokonsesjonsbeviset (om aktuelt) viser at seilflyet har godkjent radioutstyr om bord og at det har konsesjon
for bruk av beviset.
Forsikringsbeviset viser om seilflyet er forsikret, hvor det er forsikret og for hvem. Skal vi fly i utlandet må vi også
sjekke om forsikringen dekker områder utenfor Norge.
Fartøyjournalen er en journal hvor vi registrerer flytimene, hvem som har fløyet og hvor lenge, samt eventuelle
tekniske anmerkninger.
I tillegg skal kopi av levert reiseplan og aktuelle kart for den ruten som skal flyges (om aktuelt), og enhver annen
mulig og forventet alternativ rute, samt en oversikt over de signaler og prosedyrer som benyttes ved avskjæring
av luftfartøy, være om bord.
Det finnes følgende unntak:
Dersom vi skal ta av og lande på samme flyplass eller dersom vi holder oss innenfor en gitt distanse (som
bestemt av luftfartsmyndighetene) kan den dokumentasjon og informasjon som i utgangspunktet kreves om
bord, ligge igjen på bakken.
Vær klar over at luftfartsmyndigheten når som helst kan anmode om at vi, innen rimelig tid, viser dem
dokumentasjonen som skal ligge i flyet.
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Seilflyets registrering
Det var under Paris‐konvensjonen i 1919 at man internasjonalt ble enige om at alle luftfartøy skulle være
registrerte og ha nasjonalitets‐ og registreringsmerker. En registrering er derfor delt inn i et nasjonalitetsmerke
og et registreringsmerke.

Seilflyets nasjonalitets‐ og registreringsmerker (aorcraftregister.net)

Nasjonalitetsmerket forteller hvilken nasjon flyet er registrert i. I Norge er LN nasjonalitetsmerket. Andre
nasjonalitetsmerker er for eksempel:
Nasjonalitet
Belgia
Canada
Danmark
England
Finland
Italia
Nederland
Sverige
Tyskland
USA
Østerrike

Nasjonalmerke
OO
C / CF
OY
G
OH
I
PH
SE
D
N
OE

Andre land kan igjen ha en blanding av bokstaver og tall som nasjonalitetsmerke, for eksempel Kypros med 5B
og Kroatia med 9A, mens noen land krever at det alltid skal være et nasjonalt emblem på flyet i tillegg til
nasjonalitetsmerket, for eksempel Sveits som har HB + nasjonalflagget.
Registreringsmerket er en kombinasjon av bokstaver (og tall for eksempel i USA). Noen kombinasjoner av
bokstaver er ikke tillatt da de er reservert til annet bruk. Det gjelder signalene SOS (nød) PAN (haster) XXX
(haster i morsekode), TTT (sikkerhet i morsekode) og Q‐kodene. Mer om disse signalene og Q‐kodene kommer
senere i boken.
I Norge kan vi lese av første bokstav i registreringsmerket hvilken luftfartøykategori det er snakk om: dersom
første bokstav er en C, er det en ballong, dersom første bokstav er G, er det et seilfly («glider»), dersom første
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bokstav er O, er det et helikopter og dersom første bokstav er Y, er det et mikrofly. Registreringsmerker som
starter med andre bokstaver enn disse tilhører ordinære motorfly.
Andre land kan ha andre «skjulte koder» i registreringsmerkene, for eksempel viser tyske registreringsmerker
hvilken vektklasse luftfartøyet tilhører. Visste du forresten at vi har lov til eksempelvis å fly et tysk registrert
seilfly med et EASA/FCL sertifikat som er utstedt i Norge?
Vi har tidligere sett at registreringsbeviset alltid skal være om bord. Beviset inneholder følgende opplysninger:
Nasjonalitetsmerke, registreringsmerke, fabrikantens typebetegnelse, serienummer, eierens navn og adresse,
bekreftelse på at registreringen er registrert i nasjonalt register, samt underskrift og dato for registrering.
Nasjonalitets‐ og registreringsmerkene skal males eller festes på seilflyet på en slik måte at det er godt synlig og
skal alltid holdes rent. På luftfartøy som er tyngre enn luft (som et fly), finner vi disse merkene i tillegg under
vingen. Det er også tillatt å feste merkene på nedre del av den vertikale halefinnen.

Seilflyets utrustning
Instrumenter
Krav til hvilken utrustning et fly skal ha står også i de operative bestemmelsene, da tenker vi på generelle krav,
krav om minimum utrustning og krav til hvilke instrumenter som skal være om bord. Det er blant annet krav om
at:



Instrumenter / utstyr skal kunne betjenes lett eller være lett tilgjengelig fra plassen til den som skal
bruke utstyret
Alt nødvendig nødutstyr skal være lett tilgjengelig slik at det kan brukes umiddelbart

Kravene er videre at flyvning ikke kan påbegynnes om noen av seilflyets instrumenter og deler eller funksjon
som kreves til den planlagte flyvningen er ute av drift. Det finnes unntak:



Seilflyet kan brukes om det opereres i samsvar med en liste for minsteutstyr («MEL ‐ Minimum
Equipment List»)
Seilflyet kan brukes om det skal har særskilt flygetillatelse utstedt i samsvar med gjeldende
luftdyktighetskrav

Seilfly skal minimum være utstyrt med følgende når vi flyr i samsvar med de visuelle flygereglene om dagen:





Motoriserte seilfly: Instrument som viser magnetisk kurs, for eksempel et kompass eller tilsvarende.
Klokke som viser tid, minutter og sekunder
Høydemåler (trykkhøyde)som viser fot eller meter, og
Fartsmåler som viser knop, km/t eller mph (indikert hastighet)

Dersom seilflyet skal brukes under forhold hvor det ikke er mulig å holde ønsket flygestilling uten referanse til
ett eller flere instrumenter, skal det i tillegg til de generelle kravene som er skissert over, også være utstyrt med
følgende instrumenter:




Stigefartsmåler / variometer.
Stillingsindikator («attitude indicator») eller svinge‐ og krengeviser («turn and slip»). Denne kan være en
ulltråd og
Instrument som viser magnetisk kurs, for eksempel et kompass eller tilsvarende.
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Med forhold hvor det ikke er mulig å holde ønsket flygestilling uten referanse til et eller flere instrumenter,
mener lovgiverne situasjoner hvor vi flyr i visuelle forhold, men hvor vi ikke har noen utvendige referanser som
eksempelvis en naturlig horisont eller kystlinje som hjelper oss med å holde seilflyet i ønsket stilling. Slike
situasjoner kan for eksempel oppstå over vann, over ørken, eller snødekkede områder hvor fargen på
underlaget ikke kan skilles fra fargen på himmelen.
Det er tillatt med integrerte instrumenter som vises på elektroniske skjermer.

Eksempel på elektroniske systemer (gliderpiliotshop.com)

Seter og sikkerhetsbelter
Alle seilfly skal være utstyrt med:



Et sete til hver person som er om bord, og
Sikkerhetsbelte med skulderbelter for overkroppen (fire‐punkts belte) i samsvar med AFM/GFM. Det
skal være mulig å utløses med ett trykk («single‐point release»)

Oksygen
Seilfly som opereres i høyder hvor det er krav om oksygen, skal ha utstyr for dette om bord, enten installert fast
i seilflyet, eller som mobilt utstyr.
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Det er fartøysjefen som er ansvarlig for å bruke oksygen når han eller hun vurderer det slik at flygehøyden er slik
at mangel på oksygen kan ha innvirkning på flygingen, og / eller være skadelig for passasjerer (og det er veldig
individuelt).
Det skal uansett brukes oksygen for enhver periode over 30 minutter flyvningen er mellom 10 og 13 000 fot
(3050 og 3960 m) og for hvilken som helst periode det flyges over 13 000 fot (3960 m).

Bruk av oksygen (Pixabay)

Flyging over vann
Det er også fartøysjefens ansvar å vurdere hvilken risiko det er å operere seilflyet over vann. Her tenker
lovgiverne selvfølgelig på risikoen for en utelanding i det våte element, og derfor er det et krav at vi vurderer
hvilke forhold det er på vannet (bølger / vind), sjø‐ og lufttemperaturen og hvor raskt vi kan få hjelp dersom
uhellet er ute. Ut fra denne vurderingen bestemmer vi oss om vi skal ta med




redningsvest eller tilsvarende flyteelement (med lys) som vi må ha på oss, eller som ligger lett
tilgjengelig fra seilflyets seter
en ELT («emergency locator transmitter), nødpeilesender eller en personlig nødpeilesender («PLB –
personal locator beacon») som kan sende samtidig på 121,25 MHz og 406 MHz (nødfrekvensene) samt
utstyr som kan sende nødsignaler, dersom vi skal fly en flyvning som ligger lengre enn glidedistansen
over vann, eller hvor starten eller innflygingen går over vann og det er en sjanse for at en utelanding må
foregå på vann
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Vær klar over at det stilles egne krav til ELT og PLB og batterier, og dersom en passasjer bærer en PLB skal
vedkommende før avgang få opplæring i bruken av denne.

Flyging over vann setter spesielle krav til utstyr (flyingmag.com)

Overlevelsesutstyr
Seilfly som brukes i områder hvor vi vet at søk‐ og redningsarbeid kan være vanskelig skal være utstyrt med
signalutstyr som kan gi nødsignaler, og overlevelsesutstyr som er tilpasset områdene det skal flyges over. Det
betyr at seilflyet minst skal ha en ELT montert eller at en person om bord har med seg en PLB, og minst følgende
overlevelsesutstyr





500 ml med vann
en kniv
førstehjelpsutstyr
ett sett med nødkoder (ICAO Annex 2)

Med områder hvor vi vet at søk‐ og redningsarbeid kan være vanskelig, tenker myndighetene på



områder som myndighetene har definert og publisert som slike områder
områder som i hovedsak er ubebodde

280618_BETA_konverteringshefte seil_v2

Side 58

Radioutstyr
Dersom det er krav om to‐veis radiosamband i det luftrommet vi skal operere i, skal seilflyet være utstyrt med
radio som kan sende og motta på aktuelle frekvenser. Det skal være mulig å kommunisere på nødfrekvensen
121, 5 MHz.

Navigasjonsutstyr
Et seilfly skal ha utstyr som gjør det mulig å fortsette i samsvar med reiseplanen, og i samsvar med det
luftrommet vi skal fly i.

Transponderutstyr
Et seilfly skal være utstyrt med transponder dersom det er krav om dette i luftrommet som vi skal operere i. En
transponder kalles ofte for en SSR‐transponder. SSR betyr secondary surveillance radar – og er et radarsystem
som brukes av lufttrafikktjenesten, som ikke bare kan finne og måle posisjonen (distanse) til et luftfartøy, men
også tilleggsinformasjon om luftfartøyet, det vil si hvem det er og hvor høyt det er.
En transponder er noe som sender («transmitter») og svarer («responder») og er utstyr i flyet som svarer med
et signal når det blir spurt av et radarsignal fra bakken. Det finnes tre typer av transpondere:
Mode A som kun sender koden, Mode C som sender høyde («altitude» eller «flygenivå») i tillegg og Mode S som
også kan sende data.
For at lufttrafikktjenesten skal vite hvem som svarer, får hver flyvning sin egen individuelle kode. Når vi får
tildelt kode, brukes radiofraseologien «SQUAWK». Koden består av fire tall fra 0 til 7 slik at det er 4096 mulige
koder. Det finnes også tre koder som vi må bruke dersom vi er kapret, har radiofeil, eller er i nød:
7500 Kapring
7600 Radiofeil
7700 Nød
Førstehjelpsutstyr
De operative forskriftene setter ikke noe krav om at vi skal ha med førstehjelpsutstyr om bord i seilfly, vi
anbefaler imidlertid at det er med, spesielt med tanke på at det kan være behov for hjelp etter en utelanding,
altså en landing ute i terrenget. Det finnes mange forskjellige typer med førstehjelpsutstyr til salgs, for eksempel
på apoteket, og noen av dem er såpass små at de nesten kan tas med i bukselommen. En førstehjelpspakke som
kjøpes på apoteket inneholder normalt bandasjer, medisinsk tape og forbindinger, desinfeksjonsmidler,
turnikéet samt kniv eller saks. For oss er det viktig at vi sjekker, og eventuelt ligger til, utstyr som passer for det
område vi flyr i. Selve førstehjelpspakken ligger vi et sted i seilflyet som er lett tilgjengelig og hvor pakken er
sikret mot turbulens og annen skade.
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Personlig utrustning
Hva vi tar med oss av personlig utstyr og hva vi kler på oss er avhengig av hvor og når vi skal fly. Vi kan
konstatere at det er glatt å gå over Hardangervidda i pensko, men å overleve for eksempel i fjellet er alvor og en
utfordring både vinter som sommer. Et godt spørsmål er derfor om vi er kledd og skodd slik at vi kan gå hele
løypa vi skal fly, og det å gjøre en slik vurdering på forhånd gir oss en meget god gjennomgang av både planlagt
flyvning og områdene det skal flys over.
Nå behøver det ikke gjøres så veldig vanskelig, størrelsen på luftfartøyet tilsier at det er begrenset hva vi kan ta
med oss, men da får vi heller utnytte plassen godt.
Vi tar alltid med det utstyr som behøves for flyvningen, og de som er avhengige av briller eller linser, tar også
med seg reservebriller. Vi sørger for at solbriller og en hatt («seilflypøs») som skygger for solen ligger klar til
bruk, og at vi gjerne har en flaske vann på lur. Dette for å unngå dehydrering. Vær imidlertid obs på at bruk av
feil solbriller kan ha en polariserende effekt.
Når det gjelder påkledning har vi allerede mye hengende i garderobeskapet. Vi bør derfor alltid ha med lue og
hansker og ta på skotøy i samsvar med terrenget vi skal fly over slik at vi kan klare oss utenfor luftfartøyet om vi
må nødlande etter en ulykke eller lande ute i terrenget på grunn av vær. Å gå i jakke og bukse som er vind og
vanntette, eller generelt i klær som isolerer godt, er heller ikke dumt. Lue tar vi med fordi varmetapet er størst
fra hodet, og hansker kan beskytte oss mot både kulde og skarpe kanter.
Før vi bestemmer oss for overlevelsesutstyr, må vi også vurdere en del variabler.
Vi kan velge å ta med et personlig overlevelsessett som vi kan ha med oss hele tiden. Klubben eller flyskolen kan
også velge å ha et eget sett som ligger i klubbhytta eller fast i hvert seilfly. Felles for begge alternativene er at
overlevelsessettet må inneholde verktøy som øker sjansen for at vi overlever en nødlanding eller en landing ute
i terrenget, men som samtidig er lite og lett å ta med seg. Å velge utstyr som har flerbruksmuligheter er viktig,
for eksempel kan vi velge å pakke utstyret i en metallbeholder som også kan brukes til å hente / koke vann i eller
for å signalisere til redningsmannskap. Her er det kun fantasien som setter grenser.
Vi må også tenke på hvor mye utstyr vi tar med oss, blir vi overrasket av dårlig vær og må lande i terrenget, er
både en eller to overnattinger ikke usannsynlig, spesielt om vi befinner oss i fjell‐ eller ulendt terreng..

Varsling og rapportering av ulykker og uhell
Forskriftene inneholder detaljerte prosedyrer for hvordan vi skal gå frem når vi skal varsle og rapportere ulykker
og uhell – for det er det et krav at vi gjør. Først litt oppklaring rundt begrepene:
Varsling er noe vi gjør straks, altså med en gang en hendelse (ulykke eller uhell) skjer. Enhver som blir vitne til en
luftfartsulykke eller hendelse, skal straks varsle om det, i tillegg har enkelte persongrupper (se under)
varslingsplikt. Varsling skal skje på telefon eller «annet middel» ‐ uten at dette spesifiseres nøyere, men dersom
vi er i kontakt med en lufttrafikktjenesteenhet, vil det jo være naturlig for eksempel å bruke radio.
Rapportering er en oppfølging av varslingen, og består av en skriftlig rapport som sendes til Luftfartstilsynet (alle
saker) og / eller Statens havarikommisjon for transport ved ulykker og alvorlige hendelser. Det finnes et eget
skjema for dette som ligger på altinn.no (NF‐2007), og alle aktører med rapporteringsplikt skal bruke dette
skjemaet. Rapporteringspliktige forhold skal rapporteres snares, og innen 72 timer etter en ulykke eller
hendelse.
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Enhver som blir vitne til en luftfartsulykke eller hendelse, skal straks varsle om det (airsailing.org)

De viktigste delene av «forskrift om rapporterings‐ og varslingsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser
mv.» er: (du finner den på lovdata.no om du vil lese alt)
Varsling av luftfartsulykker: Inntreffer en luftfartsulykke skal (i prioritert rekkefølge):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fartøysjefen
Andre besetningsmedlemmer
Bruker av luftfartøyet
Eier av luftfartøyet
Ansatte i flysikringstjenesten
Ansatte i bakketjenesten

straks varsle nærmeste enhet av lufttrafikktjenesten, nærmeste politimyndighet eller Hovedredningssentralen
om ulykken. Det ligger en rekke føringer om hva som skal være med i et slikt varsel, det er dog viktig å være klar
over at en varsling ikke må forsinkes på grunn av at enkelte opplysninger mangler, samme forhold gjelder når vi
skal varsle om en alvorlig luftfartshendelse.
En luftfartsulykke er en hendelse i forbindelse med flyging (fra man går om bord til man går fra borde) som
medfører at noen dør eller blir alvorlig skadet, eller at fartøyet påføres betydelige skader. En luftfartshendelse
er eksempelvis driftsavbrudd, feil eller en annen uregelmessig omstendighet, som har eller kan ha påvirket
flysikkerheten, og som ikke har medført en luftfartsulykke. En alvorlig luftfartshendelse kan vi da si at ligger
mellom en ulykke og en hendelse, men hvor konsekvensene tilsier at det ikke er en ulykke.
Inntreffer en alvorlig luftfartshendelse skal (i prioritert rekkefølge):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fartøysjefen
Andre besetningsmedlemmer
Bruker av luftfartøyet
Eier av luftfartøyet
Ansatte i flysikringstjenesten
Ansatte i bakketjenesten
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straks varsle Statens havarikommisjon for transport om hendelsen. Dersom hendelsen er en lufttrafikkhendelse,
plikter fartøysjefen dessuten umiddelbart å varsle den enheten av lufttrafikktjenesten som fartøysjefen står i
forbindelse med over radio. Hvis dette ikke er mulig, skal varsling gis over telefon eller over det faste
sambandsnettet for luftfarten umiddelbart etter landing.
Med lufttrafikkhendelse menes en trafikkrelatert luftfartshendelse som for eksempel en nærpassering («aircraft
proximity»), alvorlige vanskeligheter som oppstår fordi fartøysjefen eller lufttrafikktjenesten unnlater å følge
gjeldende fremgangsmåte eller avviker fra gjeldende prosedyre, sant alvorlige vanskeligheter forårsaket av
mangler eller feil ved bakkeinstallasjon eller hjelpemiddel («facility»).
I tillegg skal det varsles ved alvorlige tekniske feil, ved hendelser med farlig gods, ved kollisjon mellom luftfartøy
og fly (fartøysjefen og annet besetningsmedlem er ansvarlig for varslingen)

Det skrives også alltid en hendelsesrapport til seiflyseksjonen i NLF, og du må også sette deg inn i lokale
varslings‐ og rapporteringsregler, eksempelvis har lokale flyplasser og lokale flyklubber med stor sannsynlighet
egne varslings‐ og rapporteringsrutiner. Du kan lese mer om NLFs og seilflymiljøets varslings‐ og
rapporteringsregler i seilflyhåndboken som du finner på nettsidene til NLF.
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Å lande for kort skjer over hele verden –– her fra henholdsvis UK og New Zealand (airsailing.org)
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Kapittel 6
Helse og egen fysiske og psykiske form
Er vi luftdyktige?
Flyging er en kompleks oppgave som krever god dømmekraft og ditto kognitive og psykomotoriske evner.
Sikkerheten blir satt i fare om disse evnene av en eller annen grunn svekkes. Du vil også få mindre ut av en
flytime om du ikke er frisk.
Så spørsmålet – er vi luftdyktige? – og da tenker vi ikke på luftfartøyet, men på oss selv, er i høyeste grad aktuelt
for hver og en av oss.
For eksempel opplever vi alle fra tid til annen å være forkjølet, noe som i seg selv normalt er en mild tildragelse,
men som potensielt kan svekke våre evner og ikke minst gi store utslag når høyden forandres under flyging.
Noen kan ha kroniske lidelser som kontrolleres ved hjelp av medisiner, mens andre igjen bruker regelmessig
alkoholholdige eller koffeinholdige drikker, eller røyker.
Flysikkerhet er blant annet fartøysjefens personlige ansvar, noe som betyr mye mer enn å støtte seg på en
legeattest. Vi skal derfor se på en del av de faktorer som bestemmer om vi er luftdyktige eller ei, og vi bruker en
amerikansk huskeregel – «I’M SAFE» ‐ til å lose oss gjennom de forskjellige scenarioene.
I = illness (sykdom)
M = medication (medisinbruk)
S = stress
A = alcohol
F = fatigue (utmattelse)
E = eating / (spising)

I = Illness (sykdom)
Vi har ikke lov å bruke sertifikatet når vi vet at vi er syke, eller på andre måter har redusert helse slik at det kan
gjøre oss ute av stand til å fly på en sikker måte.
Er jeg syk eller føler jeg meg syk? Er jeg støl i bein og armer, sprenger det i hodet og har jeg feber? Høres jeg ut
som en tåkelur og hoster eller nyser jeg? Da er beslutningen lett å ta, men har jeg bare en liten snue, er det litt
mer vanskelig å vurdere om jeg kan fly eller ei. For blir den bedre, blir den verre, eller vil den forbli en liten snue
som kommer til å irritere vettet av meg og gi meg vedvarende ubehag hele dagen? Klarer jeg å utligne trykket
ved nedstigning?
Vi må også tenke på at om vi starter flyvningen med å være syk eller ute av form, er det neppe sannsynlig at vi
blir bedre av å forflytte oss i høyden i et trangt lite seilfly, til det er de fysiske forholdene om bord for spesielle.
Sterkt sollys og dehydrering er med på å senke komforten, luften er tørr og kanskje er det også både turbulent
og noe kranglete vær underveis. Da er det bedre å ligge i en varm seng.
Flyging krever vår fulle oppmerksomhet. Vi flyr ikke om vi på forhånd vet at seilflyet den dagen bare yter 80
prosent. Vi fortsetter heller ikke flyvningen dersom vi skjønner at noe er feil med flyet. Det samme bør gjelde for
det menneskelige maskineri, går det ikke på alle «sylindre», eller fusker det, flyr vi ikke.
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Er vi syke skal vi ikke fly Pixabay)

M = Medication (medisinbruk)
Vi har ikke lov til å fly dersom vi tar eller bruker legemiddel, reseptpliktig eller reseptfritt, som vil kunne påvirke
flygingen vår eller om vi får medisinsk, kirurgisk eller annen behandling som vil kunne påvirke flysikkerheten.
Medisin, eller legemidler defineres som hvilken som helst substans som har innvirkning på levende vev, men
som ikke brukes til matinntak.
Har jeg vært på apoteket og dyttet i meg det jeg kan finne av reseptfrie smertestillende eller febernedsettende
medisiner uten å sjekke om disse er forenelige med sikker flyging? Har jeg brukt alkohol, koffein eller nikotin?
Vi vet at spesielt at alkohol er farlig og ulovlig om det inntas før eller under flyging, men også helt vanlige
drikkevarer og matprodukter som kaffe, cola og sjokolade kan være uheldige da de inneholder en god del
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koffein. Koffein er et stoff som både har positive og negative innvirkninger, men som kan være ødeleggende i
store mengder.
Det stimulerer hjernevirksomheten og åndedrettssenteret, det reduserer nervenes reaksjonstid og motvirker
søvnighet og tretthet. Det øker hjerterytmen og utvider hjertets arterier og en del andre blodårer. På hjernens
blodårer, derimot, virker det forsnevrende. Koffein er også vanndrivende og øker med det urinproduksjonen.
Det hjelper oss derfor med å holde oss våkne, men det forbedrer nødvendigvis ikke måten vi utfører ting på, og
en svært trett flyger kan bli holdt våken av koffein, men fremdeles ikke yte godt nok.
Ser vi bort fra langtidsvirkningene av røyking, er nikotin i forbindelse med flyging først og fremst farlig for
nattesynet og lungekapasiteten og utgjør en brannfare om det mot formodning røykes om bord. I tillegg vil en
sigarett, på samme måte som en porsjon snus, gjøre at blodårene trekker seg sammen og at puls og blodtrykk
deretter stiger.
Andre legemidler, som for eksempel helt «uskyldige» nesedråper, kan ha stor innvirkning om de tas i forbindelse
med flyging, selv om de fleste nok er enige om at en pjusket flyger også er en sikkerhetsrisiko. Et eksempel er et
jagerfly som styrtet under en nattlanding og hvor flere ble drept. Flygeren var influensasyk og hadde tatt
slimhinneavsvellende nesedråper uten å sjekke om det var greit med flylegen. En alvorlig bieffekt av disse
nesedråpene var svekket nattesyn.
Vi skal også tenke på at flyging i seg selv (de fysiske rammene) kan endre virkningen av legemiddel som allerede
er inntatt, for eksempel kan fordøyelsen påvirkes av mild hypoksi samt av dehydrering og jetlag.
Ulovlige midler (narkotika) som cannabis (marihuana), visse sopparter, opium, heroin, kokain, morfin og
metamfetamin og amfetamin osv. vil alltid påvirke en flyvning, det er ikke bare skadelig for kroppen og for
hodet, men også for flysikkerheten og har stort potensial for å ødelegge liv. En flyger skal aldri bruke narkotika.
Vær obs på at det medisinske regelverket også tar opp andre forhold som kan påvirke flysikkerheten og hvor det
kreves at du får råd fra flymedisinsk personell. Spør derfor alltid legen først om du er i tvil!
Alle legemidler har bivirkninger i mindre eller større grad. Noen av disse bivirkningene er ikke forenelig med
flyging.

Selvmedisinering og flyging er ikke en god ide (Pixabay)
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S = stress
Er jeg mentalt på høyden? Er jeg fullt og helt i stand til å konsentrere meg om flyvningen?
I dagens samfunn er vel alle mer eller mindre «stresset». Noe stress vet vi er nødvendig for at vi skal fungere
optimalt, men når det renner over og stresset går fra å være noe positivt til negativt, skal vi passe på. Det er
imidlertid et bestemt forhold mellom graden av stress og kvaliteten på hva vi klarer å yte. Fra denne kan det sies
at ved en hevet, men normal grad av stress belastning under flyging, vil ytelseskvaliteten øke. Men når
arbeidsbelastningen øker, vil ytelseskvaliteten i første omgang øke, og deretter vil den minske.
Vi blir stresset når vi opplever en situasjon som truende og som derfor krever at vi handler på en måte som går
ut over vårt normale intensitetsnivå. Fra et fysiologisk perspektiv er stress en kroppslig respons på en stimulans
som forstyrrer vår «normale» likevekt og alt som da krever et svar / handling er stressende fordi det forstyrrer
vår hvilestatus. Stress påvirker derfor vår oppmerksomhet, vår konsentrasjon, minne og husk, og det vi kan kalle
en forsvarlig oppførsel.
Det er likevel vanskelig å sette generelle retningslinjer, da det som er stress for én person, ikke nødvendigvis
trenger å være det for en annen. Vi kan imidlertid si at enhver aktivitet og hendelse som frembringer stress er
en stressfaktor (også kalt stressor), for eksempel:
Miljøbaserte stressfaktorer som enten kan være kroppslig (smerte, sult, søvnløshet og utmattelse), eller
stressfaktorer i omgivelsene (støy, forurensing og temperatur). Felles for disse faktorene er at de skaper en
fysisk ukomfortabel situasjon. I et fly er eksempler støy fra radio, alarmer, ukomfortable temperaturer,
systemer, vibrasjoner, luftkvalitet og lysforhold. Støy, ekstreme temperaturer, høy fuktighet og søvnmangel
regnes derfor som de faktorer som har størst negativ innvirkning på det vi klarer å yte.
Personlig stress tar vi med oss fra privatlivet, og i motsetning til hva mange tror, klarer vi ikke å legge det igjen
hjemme. Det gir en dominoeffekt: Er vi opptatt med personlige problemer, stjeler det mental kapasitet og
distraherer oss, og, siden stress akkumuleres, kan personlige stressfaktorer gjøre det som i utgangspunktet er
små stressfaktorer til større problem.
Stress gjør at vi blant annet har vanskeligheter med å konsentrere oss og at vi ikke er så årvåkne som vi pleier å
være. Det betyr at vi lett blir distrahert og ut av det kommer feil, utelatelser, misforståelser, uriktige avgjørelser,
dårlig dømmekraft og hukommelsesproblemer. Det er mulig å lære seg teknikker for å mestre stress, og for
flyging vil i første rekke en nøye planlegging demme opp for mye, men noen stressfaktorer under flyging vil vi
aldri klare å få eliminert. Vår beste strategi er derfor at vi er forberedt og har trening.
Forberedelse – det vil si at vi faglig er «på hugget» og kjenner til og behersker alle prosedyrer vi eventuelt vil
komme til å få bruk for på flyturen – inkludert nødprosedyrer. Vi har lest oss opp slik at vi også vet hva som skjer
i luftrommet som vi skal operere i.
Forventning – det vil si at vi våger å tenke på eventuelle scenarioer og farer som kan oppstå – selv om de er lite
sannsynlige. Det reduserer overraskelsesmomentet.
Planlegging – det vil si at vi har laget en «plan B», det vil si at vi har tenkt igjennom de scenarioer og farer som vi
kan komme til å møte.
Kommunikasjon – det vil si at vi har en viss formening på hva som kommer til å skje under de forskjellige faser av
flyvningen – og ikke minst at vi sammen går gjennom nødprosedyrene på forhånd.
Forvaltning av tid – det betyr at vi gjør de ting på forhånd som kan gjøres på forhånd. Vi bør heller ikke vente
med oppgaver til siste liten, men kjøper oss tid vi kan bruke til å analysere og å løse en situasjon.
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For mye stress er rusk i det menneskelige maskineriet, og er vi så stresset at vi ikke har full kapasitet, flyr vi ikke.

Noe
stress er bra, for mye stress er ikke bra (Pixabay)

A = alcohol
Det er ikke så mye å si om alkohol og flyging som ikke andre har sagt tidligere, for å oppsummere;




Alkohol er et beroligende, bedøvende og avhengighetsskapende stoff
Alkohol forgifter kroppen
Bruk av alkohol svekker raskt dømmekraften og fører til adferd som bidrar til eller forårsaker ulykker

Relatert til flyging er alkohol særdeles farlig, fordi den virker inn på hjernen, øynene og det indre øret – tre
viktige organer vi spesielt er avhengige av under flyging. Det betyr at reaksjonsevnen, evnen til å tenke,
dømmekraft og hukommelse svekkes, samtidig som alkohol senker hjernens mulighet til å nyttiggjøre
oksygen. Av visuelle symptomer kan nevnes dobbeltsyn og vanskeligheter med å fokusere, mens det indre
øret blir påvirket slik at vi blir svimle og har problemer med å oppfatte lyd. Effekten av alkohol øker med
økende høyde.
Flyging og alkohol hører ikke sammen. Det er derfor viktig å ha kontroll på når vi drakk sist, ta hensyn til
eventuell bakrus, respektere maksimum tillatte promillegrense og helst ha egne og mer konservative grenser.
Alkohol er en substans som er farlig for flyging, selv når den er ute av systemet fordi vi da er i bakrus.
I Norge er det et krav om at alle som har flysertifikat følger lovene som gjelder alkoholpåvirkning og flyging.
Disse lovene finner vi i lov om Luftfart:
§ 6‐11 Alkoholpåvirkning mv.
§ 6‐12 Pliktmessig avhold
§ 6‐13 Alkotest
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Vi har ikke lov til å forsøke å fly eller fly når vi er påvirket av alkohol eller andre berusende eller bedøvende
middel, eller når vi er syke eller trette eller har tatt medisin som gjør at vi ikke klarer å føre flyet på en trygg
måte. Vi regnes uansett som påvirket av alkohol dersom vi har:


En alkoholkonsentrasjon i blodet som er større enn 0,2 promille, eller en alkoholmengde i kroppen som
kan føre til det samme, eller vi har en større alkoholkonsentrasjon enn 0.1 milligram per liter luft når vi
puster ut

Å ikke vite at vi er påvirket, eller å ikke vite hvor påvirket vi er, fritar ikke for straff.
Vi har ikke lov å nyte alkohol eller å ta annet berusende eller bedøvende middel i tjenestetiden eller åtte timer
før denne tiden begynner. Loven definerer tjenestetid som tidsrommet fra vi «påbegynner utførelse av slikt
arbeid som stillingen krever, og inntil arbeidet avsluttes».
For vi som ikke er i tjeneste, men flyr privat, vurder vi «tjenestetid» til å gjelde fra det tidspunktet vi starter med
å montere seilflyet, eller, om det allerede er montert, fra inspeksjon av flyet til det er parkert eller pakket
sammen etter endt flyvning. Denne regelen kalles for «eight hours from bottle to throttle»
Dersom vi har hatt en flytur og forstår eller må forstå at det kan bli innledet politietterforskning vedrørende
flyturen, har vi ikke lov å nyte alkohol eller ta annet berusende eller bedøvende middel i de første seks timene
etter «tjenestetidens» er slutt. Dette gjelder likevel ikke dersom politiet har tatt blodprøve eller utåndingsprøve,
eller om de har avgjort at det ikke skal ta en slike prøver.
Politiet kan for øvrig ta alkotest når de har grunn til å tro at bestemmelsene er overtrådt, når noen har vært
innblandet i en luftfartsulykke eller hendelse, eller som en kontroll. Videre kan politiet under visse
forutsetninger kreve klinisk legeundersøkelse.

Alkohol og flyging er forbudt (Pixabay)
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F = fatigue (utmattelse)
Utmattelse (fatigue) defineres som «fysisk og mental utslitthet, tretthet».
Selv om utmattelse sjelden er eneste grunn til at et fly styrter, ligger den gjerne bak mange farlige avgjørelser og
regnes derfor som et stort problem i hele flyindustrien.
Utmattelse kan være:
En generell følelse av å være trett, en reduksjon av årvåkenhet, en voksende og gjerne uimotståelig trang til å
sove, utslitthet, lang reaksjonstid og mikrosøvn. Det siste er en situasjon hvor enkelte nerveceller i en våken,
men søvnberøvet hjerne «logger seg av» i korte øyeblikk. Dette fører til at vi har vanskelig for å huske og forstå,
vi klarer ikke å konsentrere oss, vi er uoppmerksomme, i dårlig humør, tar farlige beslutninger eller kan være
apatiske.
Utmattelse under flyging fører derfor dessverre ofte til et dødelig resultat da flyging er en aktivitet som krever
vår fulle og hele oppmerksomhet.
For de fleste seilflygere koker det hele ned til et grunnleggende konsept om individuelt og personlig ansvar. Det
vil si at vi må lytte til hva kroppene og hodene våre forteller oss og håndtere det derfra. Utmattelse hører klart
sammen med sykdom og med bruk av medisiner, og er vi utmattet er den enkleste løsningen å få mer hvile og
søvn.
Vi flyr ikke når vi er utmattet.

Vi flyr ikke når vi er utmattet (Pixabay)
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E = eating / (spising)
Kroppens evne til å yte er avhengig av hva vi putter inn i den, og jevnlige sunne måltider er derfor viktig. Faste,
sult eller tørst er derfor ikke forenelig med flyging.
Vi vet imidlertid at det ikke er uvanlig at vi på grunn av vær, forsinkelser og uventede avvik går over de vanlige
måltidene uten å spise. Det er derfor alltid en god ide å smøre seg en matpakke, sånn for å være helt sikker,
eller å legge noe sunt snack i baggen. Det samme gjelder drikke, da dehydrering kan ødelegge vår evne til å fly,
og har stor mental innvirkning.
Som en motor, går verdens fineste maskineri best når det har fått riktig drivstoff om bord ‐ vi flyr derfor ikke om
vi er sultne eller tørste, og spesielt ikke om vi er flyelever.

Dykking og flyging

For å unngå trykkfallsyke må dykkere ta pause mellom dykking og flyging (Pixabay)

Det er ikke forbudt å dykke og deretter fly, men på grunn av at vi er under trykk når vi dykker, må vi noen ganger
ta en pause før vi flyr. Det skyldes i hovedsak at det er en risiko for trykkfallsyke om vi «kombinerer» de to
aktivitetene. I slike tilfeller kan det oppstå trykkfallsyke allerede i høyder rundt 2500 meter (normalt er over
5500 meter).
Under normale og stabile forhold er alle kroppens gasser (i kroppshuler, vev eller væsker) i likevekt med trykket
utenfor kroppen. Siden trykket utenfor kroppen faller når vi stiger opp, vil det temporært være forskjell mellom
trykket utenfor kroppen og trykket av de forskjellige gassene i kroppen. Denne trykkforskjellen vil imidlertid
utlignes over tid, slik at det igjen blir likevekt.
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Dersom trykkfallet skjer raskt og er stort, utvikles det nitrogenbobler i blod og vev som forårsaker fysisk skade
og / eller alvorlig smerte. Disse boblene er som kullsyrebobler i et glass med brus, og setter seg i ledd og
muskulatur.
Vanligste symptom på trykkfallsyke er «bends», som er kraftige smerter i ledd og muskulatur, andre vanlige
symptomer er brystsmerter, pustevanskeligheter, hudirritasjon («skin bends») og kramper. I verste fall kan det
oppstå lammelse (nevrologisk bends) og død.
For å unngå trykkfallsyke, er det derfor et krav at flygere som dykker, tar en pause mellom de to aktivitetene.
Vær også klar over at risikoen for trykkfallsyke øker med hyppige opphold i høyden.
Dersom vi får symptomer på trykkfallsyke, må vi øyeblikkelig forlate høyden og lande så raskt som mulig. Har vi
oksygen om bord, tar vi på maskene og velger 100 prosent oksygen. Selv om symptomene eventuelt forsvinner
etter landing, er det viktig at vi søker hjelp hos medisinsk personell som kjenner til denne type problematikk.
Endelig behandling kan derfor måtte foregår i et overtrykkskammer.

Symptomer på trykkfallsyke (FAA Pilot’s handbook of aeronautical Knowledge)

Tid før flyging
Flygehøyde:
Dykk med
dekompresjonsstopp
Dykk uten
dekompresjonsstopp

< 600 meter
12 timer
6 timer

600 – 2400 meter
24 timer
12 timer

>2400
48 timer
24 timer

Minimum pause mellom dykking og flyging.
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Å gjøre feil
Når vi skal sjekke seilflyet, og senere også faktisk fysisk fly det, kan vi også gjøre feil, eller rettere sagt, vil vi gjøre
feil. Vi kan skylde på den menneskelige natur, og det er kanskje derfor at myndighetene ønsker at alle som skal
ta seilflysertifikat har kunnskap om menneskelige ytelser og begrensninger («human performance and
limitations»), det er den delen av pensum som også kalles for flypsykologi. Vi starter derfor dette kapittelet ved
å se på hvordan vi fungerer, hvorfor vi gjør feil, og hva vi kan gjøre for å holde mengden feil på et minimum
(«error management»).
Årsaken til de fleste flyulykker er mennesket selv, såkalt menneskelig svikt («human errors»). Grunnene til at vi
gjør feil er mange, men hovedgrunnen kan godt sies å være vår egen oppførsel, for eksempel at vi overvurderer
oss selv.
Hvis vi studerer fysisk og mentalt egnede flygere som er godt trent og har god erfaring vil de også gjøre feil, selv
om deres feil nødvendigvis ikke er de samme som ferske flygere holder på med, gjør de tross alt feil, med de
konsekvensene det kan medføre. Det betyr at erfaring ikke nødvendigvis beskytter oss mot å gjøre ting vi ikke
burde ha gjort (eller ikke gjøre ting vi burde gjort).
Grovt sett feiler vi på to områder: Det vi har planlagt å gjøre, gjør vi som planlagt, men planen er dårlig og
resultatet blir feil. På den andre siden kan planen være god nok, men vi utfører den på en mangelfull måte, og
resultatet blir igjen feil.
Vi kaller det for planleggingsfeil («planning failure») og utførelsesfeil («execution failure»).
En planleggingsfeil betyr at vi utfører en plan på en korrekt måte, men siden den ikke var god nok, eller kanskje
til og med feil, får vi et uønsket resultat.
En utførelsesfeil kan bestå av at vi overser noe, eller at noe glipper, eller at vi glemmer det vi skal gjøre («slips
and lapses»). Eksempelvis om vi drar i håndtaket for luftbremsene i stedet for flapshåndtaket, har vi gjort en
glipp, mens vi for eksempel kan glemme å lese sjekklister («lapse»).
Feil kan oppstå tilfeldig, systematisk eller sporadisk.

Tilfeldige, systematiske eller sporadiske feil (Human factors on the flight deck)

Standardisering
For at vi sikkert skal kunne operere seilflyet, og gjøre minst mulig feil, er det viktig at vi utfører alle aktiviteter på
en standardisert måte. Det vil si at alle i en klubb eller i et lokalt seilflymiljø gjør tingene likt, og at alle er enige
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med og synes det er bra at alle gjør tingene likt. Rutinene og prosedyrene vi følger kaller vi for SOP, standard
operasjonsprosedyrer på norsk. De sørger for at mengden overraskelser holdes på et minimum.
Før vi starter på en flyvning er det viktig at vi sjekker at seilflyets masse og balanse er innenfor tillatte grenser. Vi
oppfyller med det de operative kravene som slår fast at det er fartøysjefens ansvar å sørge for at luftfartøyets
masse og tyngdepunkt er slik at flyvningen kan utføres innenfor de grenser som er fastsatt.
Vi skal imidlertid være veldig påpasselige når vi setter sammen seilflyet. I utlandet har det vært en rekke ulykker
fordi seilflyet har blitt feil, eller mangelfullt satt sammen og amerikanske Soaring Safety Foundation (SFF) har på
grunnlag av disse ulykkene identifisert fire årsaker til at vi gjør feil:
1. Vi blir forstyrret under monteringen
2. Vi følger ikke de retningslinjer som flyfabrikanten har satt
3. Vi sjekker ikke at alle ror, koblinger og kontroller fungerer korrekt etter vi er ferdig med monteringen
(positiv rorkontroll)
4. Vi glemmer punkter fordi vi har det travelt med å komme opp i luften
Det er derfor viktig at vi ikke tillater noen forstyrrelser under monteringen av seilflyet, og at vi er nøye med å
følge flyfabrikantens retningslinjer. Som for all annen flyging er hastverk, skikkelig lastverk, og vet vi at vi skal
bruke et seilfly som står umontert, bør vi også sette av tilstrekkelig tid til dette.
Vi har derfor SOP fordi vi trenger en strukturert og koordinert standard som alle, uansett om de er elev, har
sertifikat eller er instruktør, skal følge. Det høres muligens kjedelig ut, men det er faktisk veldig gøy å operere og
å fly på en slik måte at de standarder som gjelder, alltid følges. Vi finner SOP




på nasjonalt nivå i Seilflyhåndboken som utgis av NLF
på lokalt nivå i den enkelte seilflyklubbs håndbøker og sjekklister, og
på individnivå i flygehåndboken og som sjekklister (det er lister hvor de punktene vi skal gjennomføre
før, under og etter en flyvning, står) i seilflyet. En flygehåndbok («AFM – Aeroplane Flight Manual», eller
«GFM – Glider Flight Manual») er en manual som du gjerne kan kalle for en bruksanvisning, og som
hører sammen med seilflyet.

Standardiseringen i flygehåndboken går ut på at fabrikanten viser hvordan vi skal operere seilflyet på en trygg
måte, det vil si at vi får vite seilflyets begrensninger og hvilke hastigheter vi kan fly på. Flygehåndboken
inneholder også lærdom fra testflyvninger og fra flyging med andre type modeller seilfly fra samme fabrikant.
Den vil også inneholde data som vi bruker til seilflyets masse og balanseberegning, og ikke minst, de vesentligste
nødprosedyrene. Det er derfor viktig at du er godt kjent i seilflyets flygehåndbok.
Vi bruker disse standardiserte operasjonsprosedyrene, inkludert sjekklister, for å bedre sikkerheten på bakken
og i luften slik at vi unngår, og reduserer personlige feil, og slik at vi forbereder oss og takler det som vi kaller for
operasjonelle trusler, for eksempel om vi må nødlande i terreng. Med andre ord at vi alltid har en plan «B»
dersom plan «A» må forlates, og det er akkurat en slik tankegang som gjør flyging til en sikker aktivitet.
Vi kan videre si at en standard viser oss og beskriver de arbeidsoppgavene vi skal utføre før, under og etter en
flyvning, inkludert når vi skal gjøre det.
Det vil si at vi får hjelp når vi skal utføre kritiske og gjentagende oppgaver som eksempelvis:




Arbeidsdeling (hvem skal gjøre hva) under start og landing, samt når vi flyr med instruktør
Bruk av sjekklister
Montering av seilflyet
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Daglig inspeksjon av seilflyet
Start
Kontroll av seilflyets energi
Holde avstand fra terreng og være bevisst terrenget vi flyr over
Innflygingsprosedyrer og hastighetskontroll
Landings‐ og bremseteknikker på forskjellig rullebanedekke og i forskjellige vindforhold

De standardiserte prosedyrene hjelper oss slik at vi er effektive, og trygge når vi for eksempel skal gjøre oss i
stand før flyvning, selv om vi blir distrahert og forstyrret, og det står folk rundt oss som maser om at vi må gjøre
tingene fortere. Bruken av prosedyrene vil altså dempe mulighetene for at vi gir etter for gruppe‐press, eller
egne ønsker og begrensninger, for eksempel om vi har en følelse av at vi må bli fort ferdige, slik at vi ikke
«ødelegger» for de som skal ha flyet etter oss.
Det er derfor viktig at vi tar punkt for punkt i prosedyrene og sjekklistene og er fornøyde med at disse er gjort på
en skikkelig måte, før vi fortsetter. SOP hjelper oss også under situasjoner med redusert oppmerksomhet, for
eksempel i ikke‐normale situasjoner eller i forhold med høy arbeidsbelastning, eller når vi har fått nok å gjøre
(«task saturated»), og derfor har mindre arbeidskapasitet eller er overbelastet.
Bruk av standardiserte prosedyrer senker også muligheten for at vi gjør ting galt fordi vi er slurvete, selvtilfredse
eller sløve, for vi har gjort en viss arbeidsoppgave så mange ganger at vi ikke følger med («complacency»).
Vi følger derfor de standardiserte prosedyrene! Det er en grunn til at de er der!

Hvordan vi oppfører oss
Ferdighetsbasert oppførsel («skill‐based performance»). Når vi kjører bil eller sykkel, eller seiler en båt for den
del, gjør vi mange ting både samtidig («multi‐tasking») og automatisk, uten å tenke over hva vi skal gjøre for å
klare å utføre disse oppgavene. Slik er det også i et seilfly, eksempelvis trenger vi ikke, når vi har erfaring, å
fokusere på hvordan vi fysisk beveger flyets ror, men kan konsentrere oss om hvor vi skal fly. En slik oppførsel,
kalles for en ferdighetsbasert oppførsel, og betyr rett og slett at vi bruker innlærte rutineferdigheter i en normal
og kjent hverdag.
Regelbasert oppførsel («rule‐based performance»). Når vi er i en velkjent situasjon som vi har trent for, og hvor
vi må ta en beslutning eller skape en løsning, kaller vi det for regelbasert oppførsel («rule‐based performance»).
Navnet har ingenting med regelverk å gjøre, men peker på at vi alle har måter vi gjør ting på (regler) som vi
benytter i en gitt situasjon. Når vi har erfaring, skaper vi selv også mer eller mindre bevisst en samling regler
som vi bruker.
Et eksempel på en regelbasert oppførsel er om et rutinemessig slep blir forstyrret ved at vi ser en rev tett på
rullebanen. Situasjonen krever vår oppmerksomhet, vi må tolke den, og deretter ta en beslutning om hva vi skal
gjøre. Er det en sjanse for at reven løper inn på rullebanen og at vi kolliderer? Skal vi avbryte slepet, eller kan vi
fortsette som normalt?
Kunnskapsbasert oppførsel («knowledge based performance») er en oppførsel som krever mest
oppmerksomhet. Eksempelvis om vi er i en ny situasjon hvor vi ikke har kjente løsninger, og hvor vi derfor er
nødt til å finne løsning(er) som er basert på den kunnskap vi har. Et eksempel på en slik situasjon er fra Iowa i
USA, hvor et passasjerfly i 1989 mistet all hydraulikk og styring av rorene, og hvor de delvis klarte å styre og å
lande flyet ved hjelp av motorene. De brukte med andre ord sin kunnskap om flyet til å redde en situasjon de
aldri hadde trent på.
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Type oppførsel og de feil vi gjør
De feil vi gjør er avhengige av hvordan vi oppfører oss, altså om vi gjør feilgrep under en ferdighetsbasert,
regelbasert eller kunnskapsbasert oppførsel.

Typer av oppførsel og feil (skybrary.aero)

Om vi overser eller glemmer å gjøre noe, skjer det typisk under en ferdighetsbasert oppførsel. Et eksempel er
om vi er blitt fortalt at det er gjort reparasjoner på seilflyet, og vi bestemmer oss for å sjekke disse
reparasjonene når vi tar daglig inspeksjon, men glemmer det når vi er godt i gang, fordi vi da følger en rutine
hvor dette punktet ikke er med.
Når vi gjør feil («mistakes») under en regelbasert eller kunnskapsbasert oppførsel, er det gjerne et resultat av en
bevisst beslutning, som oppstår fordi vi ikke klarer å finne frem til korrekt avgjørelse (regelbasert), eller at det er
for mye informasjon til at vi ikke klarer eller har tid til å tolke situasjonen korrekt. Vi tror altså at vi har gjort det
riktig, mens det egentlig er feil.
I tillegg har vi de som gjør feil med vilje, såkalte bevisste brudd på regler («violations»), eller overtredelser, på
samme måte som noen alltid ligger over fartsgrensene når de kjører bil. Disse bruddene blir dessverre en del av
de automatiske rutinene, og brukes i situasjoner hvor det å ta en snarvei («cut corners») vurderes som
nødvendig for å få jobben gjort. Tar vi snarveier, vil vi imidlertid snart oppdage at de sikkerhetsmarginer som er
lagt inn i flyging blir mindre, helt til det skjer en ulykke. Å ta snarveier er derfor ikke akseptabelt.
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Forklaringsmodeller og konsekvenser
Indirekte bidrar også menneskelige feil til at konsekvensene av andre feil kan bli større. Det er ytterst sjelden at
det kun er én årsak til en flyulykke, det er heller mange små feil som går uoppdaget til alle marginer og forsvar
blir forsert, og ulykken er et faktum.
Hvorfor det er slik er blant annet forklart gjennom «sveitserostmodellen» («swiss cheese model»). Den
sammenligner sikkerhetsbarrierene i luftfart med sveitserostskiver som står vertikalt og parallelt med hverandre

Sveitserostmodellen (skybrary.aero)

Hver skive representerer eksempelvis





Påvirkning fra organisasjon / miljø / klubb
Regelverk
Sikkerhetsbarrierer i organisasjon / klubb
Utførelse av aktiviteter i seg selv

En sveitserost er, som du vet, full av hull, og disse hullene representerer svakheter i de enkelte delene av
systemet. Dersom alle sikkerhetsbarrierene svikter (alle hullene ligger på rekke) vil vi få en ulykke.
En fornuftig fremgangsmåte for å oppdage en slik kjede av uønskede hendelser («chain of events») er å
redusere stressnivået, og systematisk å gå igjennom mulige løsninger.
ICAO har også en forklaringsmodell som de kaller for SHELL. Dette konseptet går ut på at det er fire elementer
som innvirker på hva mennesket kan finne på å gjøre, og med det også på flysikkerheten.
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SHELL betyr:





S for «software» (programvare) – regler, prosedyrer, dokumenter osv. som er en del av prosedyrene
som er nedfelt i en klubb / organisasjon
H for «hardware» (maskinvare) – luftfartøyet, flyplasser, luftrommet osv.
E for «environment» (miljø) – det sosiale og økonomiske, samt naturlige miljø, og
L for «liveware» (liv) – menneskene, flygeledere, flygere, bakkepersonell, ledelse og menneskene i
systemet

SHELL‐modellen viser at vi ikke lever i et vakuum, men at vi på alle måter, bevisst eller ubevisst, fungerer
sammen i et system som består av disse fire elementene.
Mellom liv og liv (liveware-liveware)
Mennesket er det mest kritiske element i SHELL‐modellen, men også det mest fleksible. Det er også det
elementet som er minst forutsigbart og mest påvirket av både interne faktorer og eksterne faktorer. Når et
menneske forholder seg til et annet menneske, kalles det i denne modellen for «liveware‐liveware».

SHELL Liveware‐liveware. (skybrary.aero)

Vi kan godt tenke på det som om det er et «grensesnitt» mellom mennesker, det vil si hvordan vi samarbeider
både i grupper og personlig (en‐til‐en), for eksempel mellom instruktør og elev. Det betyr at vi påvirker
hverandre, noe som har mye å si for hvilken sikkerhet vi har i flyskolen / klubben vår.
Mellom liv og programvare (liveware-software)
Grensesnittet mellom mennesket og programvare kalles for «liveware‐software». Programvaren, altså alle lover,
regler, forskrifter, standard operasjonsprosedyrer, tradisjoner og den vanlige måten å gjøre ting på.

SHELL Liveware‐software. (skybrary.aero)
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Utfordringen her er eksempelvis å ha prosedyrer som er lett tilgjengelige når vi skal fly, og som er så enkle å
forstå og å bruke, slik at de anvendes i praksis. Uten regler, forskrifter og standard operasjonsprosedyrer, vil
sjansen for å gjøre feil være større.
Mellom liv og maskinvare (liveware-hardware)
Grensesnittet mellom mennesket og maskinvaren kalles for «liveware‐hardware». Fra arbeidslivet kjenner vi det
som ergonomi, tilpasning mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. I seilflyging kan det for eksempel bety
hvordan setene i cockpit er utformet, og hvor seilflyets kontroller er plassert. I flyging kan det også dreie seg om
utformingen av eksempelvis en flyplass eller et landingssted. Er det forhold ved flyplassen som leder mennesket
til å gjøre feil, eller er luftrommet utformet på en slik måte at det er lett bryte høyderestriksjoner osv.

SHELL Liveware‐hardware. (skybrary.aero)

Det siste forholdet er:
Mellom liv og miljø («liveware-environment)
Grensesnittet mellom mennesket og miljøet kalles for «liveware‐environmet» og da tenker vi på det sosiale og
økonomiske, samt det naturlige miljøet (vær, vind, temperatur) hvor seilflyet opererer.

Liveware‐environment (skybrary.aero)
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Konsekvenser
Konsekvensene av å gjøre feil kan bli store, for eksempel om vi glemmer å låse cockpitdekslet før avgang, slik at
det løfter seg mer eller mindre opp allerede i starten, men selv i dette tilfellet er det flere faktorer som virker
inn på alvorlighetsgraden:







Hvilken vei cockpitdekslet åpnes og hvordan det er utformet
Hvilken type startmetode vi bruker
Rullebanens lengde og når dekslet åpnet seg
Vindforhold
Hvor erfarne vi er
Om vi er alene eller har med oss en annen flyger (instruktør)

Oppsummering av typer feil (skybrary.aero)

Noen typer feil gir imidlertid alvorligere konsekvenser enn andre:
Når vi gjør en glipp, oppdager vi det sannsynligvis veldig raskt, eksempelvis om vi setter ut luftbremser i stedet
for flaps, vil vi umiddelbart kjenne det i seilflyets reaksjon, og kan derfor også reagere raskt. Så lenge høyden er
stor nok, vil glippen sannsynligvis ikke ha andre konsekvenser enn en såret stolthet.
Når vi glemmer noe, kan det (vi glemmer jo) være vanskelig å oppdage, og vil sannsynligvis få konsekvenser.
Hvis vi tror vi gjør noe riktig, mens det egentlig er feil, kan det få store konsekvenser fordi vi mener vi «har rett»
i hodet vårt, selv om det underveis dukker opp tydelige tegn på det motsatte.
Å snu tankegang og egne argument for en allerede tatt beslutning, kan være veldig vanskelig, det kan skyldes
det som kalles for «bias» på engelsk, altså at vi på en eller annen måte er forutinntatt («expectation og
confirmation bias»). Eksempelvis: Vi forventer å høre noe på radioen, og så hører vi det som vi forventer å høre,
og ikke det som blir sagt («expectation bias»), eller vi fastholder på en vurdering som vi har tatt på grunnlag av
utilstrekkelig informasjon («confirmation bias»).
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Når vi først har tatt en dårlig beslutning kan det ofte føre til flere dårlige beslutninger, og tilslutt kan det ende i
en ulykke. Vi kan stoppe denne prosessen ved å redusere stressnivået og prøve å ta rasjonelle sikkerhetsbevisste
beslutninger.
Overtredelser, det vil si at vi gjør noe feil med vilje, gir som minste konsekvens en type flyging som har høyere
risiko enn en normal flyging. Overtredelser skjer i hovedsak fordi miljøet (klubben / enkeltpersoner) stilltiende
aksepterer at slikt skjer. Det kan være en forventning om at reglene må bøyes noe for å få den flygingen vi
ønsker (for eksempel i værforhold), det kan være at noen føler at de har så god erfaring og gode evner at de
rettferdiggjør å bryte reglene, eller det kan rett og slett være at mulighetene for å bryte reglene ligger der, og at
det ser ut som en bedre vei enn å følge de rutiner og regelverk som er satt. Dette er ikke akseptabelt.

Feilhåndtering («error management»)
Mekanismene som forårsaker at det glipper for oss eller at vi glemmer noe, fungerer på et ubevisst nivå, og
derfor, selv om vi kan redusere det gjennom gode rutiner og prosedyrer, er det umulig å hindre alle glipp og
forglemmelse. Vi kan prøve å minske dem ved å:




Unngå forstyrrelser, for eksempel når vi monterer seilflyet
Bruke standard prosedyrer
Bruke sjekklister

Når det gjelder «større» feil og feilgrep, er det første vi må akseptere at alle gjør det, og at det også her ikke er
mulig å unngå det helt. De metoder og strategier som brukes i luftfart for å håndtere og å forhindre at dette
skjer er i hovedsak:
For det første prøver man å lage systemene slik at vi unngår å gjøre feil («error prevention»), for eksempel slik
at det ikke er mulig å koble rorene feil fordi seilflyet har et system for automatisk kobling.
For det andre arbeider man for at det skal skje færre feil («error reduction»), for eksempel ved at
flapshåndtaket og håndtaket for luftbremser er konstruert så forskjellig at det ikke er tvil om hvilket håndtak
som hører til hvilket system.
For det tredje bygges systemene slik at det skal være mulig å avsløre feil («error detection») så tidlig som mulig,
enten ved at personen som gjør feil oppdager det selv, eller at andre oppdager det. For eksempel varsler røde
vimpler, sikkerhetspinner («safety pins») og stoffdeksler om at seilflyet ikke er klart for flyging.
For det fjerde bygges systemene slik at det er lett å komme tilbake dersom det gjøres feil («error recovery»). For
eksempel at det er mulig å «trykke seg tilbake» om vi gjør feil når vi legger inn posisjon på en GPS.
Et relativt nytt konsept i arbeidet med feilhåndtering er TEM – «threat and error management». TEM er blitt
utviklet de siste 20 årene, og går også på hvordan mennesket fungerer i et operativt miljø, men med mer fokus
på sikkerhetsanalyse og identifikasjon av trusler («threats»). Å granske årsakene til «hverdagsfeil» regnes derfor
som en effektiv måte å forebygge flyulykker på.
Flygere som gjør feil innrømmer det sjeldent, men å innrømme det kan bidra positivt til fremtidige mottrekk og
forebygging av ulykker, og selv om flygerfeil ikke oppdages fordi de skjules eller vurderes til å være pinlige, er
det viktig med åpenhet på dette feltet. Eksempelvis kan en offentliggjøring av hendelser gjøres anonymt, og som
et minimum gjøres kjent for alle som driver med tilsvarende flyging.
Sjekklistene skal alltid brukes for gitte oppgaver, også i nødsituasjoner, selv om vi da også har noen punkter som
vi gjør etter hukommelsen.
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Det finnes ikke et like spesielt klasserom som det du finner i et seilfly, med mulig unntak av en undervannsbåt.
Vi sitter ganske trangt, det er vekselvis kaldt og varmt og sol eller skygge. Det kan være turbulent, og det er hele
tiden mye støy, fra luften som omgir oss og fra flyet, fra radioen (om aktuelt), fra instruktøren din og noen
ganger også fra deg selv når oppgavene du utfører overskrider arbeidskapasiteten din.

Et seilfly er et spesielt klasserom (Pixabay)

Vi skal nå se på sjekklister, men det handler om mer enn å lese høyt. Nå skal vi se på hvordan menneskets hode
fungerer i en såpass spesiell situasjon som en flyvning.

Sjekklister og hukommelse
Sjekklister har vi fordi vi vil være sikre på at vi gjør de riktige arbeidsoppgavene i riktig rekkefølge, og for at vi
ikke glemmer noen punkter underveis. Det skyldes at vi har en begrenset hukommelse som spiller oss en del
puss både når den lagrer og når den mottar informasjon.
Vi er avhengig av hukommelsen vår, den tar ting opp fra fortiden for å hjelpe oss å takle nåtiden, og den lagrer
ting fra nåtiden slik at vi kan få hjelp i fremtiden. Å huske er en del av de prosesser vi må gjennom for å lære å
fly. Vi skal ta inn nytt stoff, det vil si oppfatte ting, vi skal forstå det vi tar inn, og på bakgrunn av det vi forstår,
skal vi også være i stand til å ta beslutninger og å reagere. Vi omsetter med andre ord informasjon og det heter
på fagspråket «informasjonsomsetning».
Hva vi husker av en hendelse er i stor grad bestemt av hva som foregår akkurat der og da, hva vi er
oppmerksomme på, hvordan vi tolker det som skjer, hvordan vi putter ting inn i kategorier og arrangerer
inntrykkene, hvor mange ganger vi går gjennom (repeterer) hendelsen i ettertid og at den som sådan kan bli noe
pyntet på (beriket).
Hukommelse speiler vår evne til å lære nye ting, lagre det vi lærer og hente det frem når vi trenger det.
Hukommelse handler også om å ta vare på inntrykk, erfaring, kunnskap og ferdighet over en kort eller lengre tid.
Hukommelse og læring henger nøye sammen og er derfor pensumstoff til flysertifikat.
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Hukommelse speiler vår evne til å lære nye ting, lagre det vi lærer og hente det frem når vi trenger det (Pixabay)

Psykologene snakker om tre former for hukommelse:

Sensorisk hukommelse
Sensorisk hukommelse («sensory memory») har å gjøre med de inntrykk som vi mottar gjennom sanseorganene,
altså syn, hørsel, luktesans, smaksans og følesans. Hvordan den sensoriske hukommelsens behandler
sanseinntrykkene skjer mer eller mindre automatisk, og hjelper til med å identifisere og å gjøre fornuft av hva vi
opplever. Selve prosessen pågår i rundt et halvt sekund, men er omtrent uten grenser når det gjelder
informasjon den kan inneholde. Problemet ligger i andre enden, da vi har grenser for hva vi kan motta, og noen
av oss har kortere oppmerksomhetsspenn enn andre. Hva som fester seg er imidlertid avhengig av to ting:
En aktiv prosess hvor vi ønsker å få mening i den informasjonen som sansen(e) gir. Det gir oss mulighet til å
analysere deler av inntrykkene nøye, men det vi ikke konsentrerer oss om, går dessverre tapt.
En passiv prosess hvor hjernen automatisk bearbeider og analyserer informasjon. Det meste i denne prosessen
er ubevisst, og vi er ikke klar over at hjernen arbeider.
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Hørsel er en del av den sensoriske hukommelsen (Pixabay)

Korttidshukommelse (STM)
Korttidshukommelsen («STM – short‐term memory») er en lagringsmetode hvor hjernen lagrer en begrenset
mengde informasjon for en begrenset tid, og da snakker vi om et tidsaspekt på sekunder til minutter og et
gjennomsnitt på 15 til 30 sekunder. STM bevarer informasjonen i relativt ubearbeidet form og blir også kalt
arbeidshukommelse, siden den er relativt begrenset i både tid og lagringsmuligheter, er det viktig at vi repeterer
og øver inn, gjerne ved å si det høyt, det vi skal lære.
Vi øver og trener på oppgaver som er viktige, eksempelvis som vi gjør når vi sitter i seilflyet på bakken, og øver
på å finne frem i cockpit (finne brytere og instrumenter) samt på å lese sjekklister.

Langtidshukommelse (LTM)
Langtidshukommelse («LTM – long‐time memory») er der hvor vi permanent lagrer det vi har av erfaring og
kunnskap. LTM er omtrent ubegrenset både når det gjelder tidsaspektet og mengde informasjon vi putter inn.
Informasjonen går aldri tapt, den ligger der i minnet, men vi er ikke nødvendigvis bevisst på det. Problemet er å
ta ut riktig informasjon til rett tid. Går det for eksempel lenge mellom hver gang vi flyr, kan de prosedyrer som
ligger i LTM ta lengre tid å finne frem til, og vi kaller oss «rustne».
Psykologene deler LTM inn i følgende deler:



Semantisk hukommelse (fakta) som brukes for å lagre fakta og figurer, konsepter, språk og generell
kunnskap
Episodisk hukommelse (hendelser). Kalles også for livet (alle episoder som vi har gjennomlevd)
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Prosedyremessig hukommelse (bevegelse). Her lagres innlærte prosedyrer og kompetanse. Dess mer vi
øver, dess mer automatisk klarer vi å utføre det vi skal, til det blir ubevisst. For eksempel tenker vi ikke
på hvordan vi skal åpne en dør, det skjer helt automatisk

Semantisk hukommelse og episodisk hukommelse er hukommelser hvor vi husker at vi husker.
Prosedyremessig hukommelse er på en måte en indirekte hukommelse, du husker ikke hvordan du lærte å sykle,
men sitter du deg på et sykkelsete, er sjansen stor for at du sykler av sted uten å tenke noe mer på det, selv om
kanskje det tar litt tid før du slutter å vingle. Å fly faller i samme kategori som å sykle, og er en motorisk aktivitet
hvor det derfor er nødvendig med aktiv oppdatering og regelmessig trening.

Forskjellige typer hukommelse (flightliteracy.com)

Læring
Vi lærer på tre måter, enten gjennom erfaring, ved å lese selv eller ved å bli undervist, og en elev vil selv oppleve
dette når han eller hun skal lære å fly. Vi erfarer noe allerede fra første flytime, men vi tar også med oss om
bord den erfaringen som vi allerede har, hvorav noe kan brukes, mens annet er fullstendig ubrukelig. Vi leser
teorien, og til slutt blir vi undervist av en instruktør.
Psykologene har definert tre grunnleggende former for læring:






Behavioristisk – altså atferdsmessig. Denne måten å lære på er delt inn i klassisk betinging (Pavlos
hunder) og instrumentell eller operant betinging, og går overordnet ut på at det er et forhold mellom
atferd, belønning og konsekvenser
Kognitiv – altså erkjennelse, oppfatting og tenkning. Her lærer vi fordi vi har fått innsikt. For eksempel
når vi lærer å fly sakte, vil vi etter trening kjenne hvordan seilflyet reagerer og hva vi kan forvente.
Instruktøren gir oss tilbakemelding ut fra hvordan vi har utført øvelsen, og vi lagrer dette i minnet for
senere bruk
Modellering – altså læring ved observasjon av andre (modeller). Her vil de aller fleste gjerne etterligne
instruktøren sin så godt som mulig. Men vi kan ikke forvente å lære godt og sikkert om instruktøren på
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ett eller flere områder mot formodning er en dårlig rollemodell. Det er derfor særdeles viktig å si ifra til
instruktøren din, og om det ikke hjelper: til instruktørens sjef (skolesjefen) dersom du føler at du ikke
lærer noe, blir usikker eller til og med redd under flygingen

Instruktøren gir oss tilbakemelding ut fra hvordan vi har utført øvelsene, og vi lagrer dette i minnet for senere bruk
(bggc.co.uk)

Forskjellige måter å lese sjekklister på
Det finnes to forskjellige sjekklistemetodikker som begge har fordeler og ulemper, men som anses likeverdige
om de utføres korrekt, og de som styrer flyskolen / klubben du går på eller hører til, har ganske sikkert egne
meninger om hvilken av disse som er best å bruke.
Den ene metoden går ut på at vi sjekker det vi sjekker ut fra hukommelsen og innlærte prosedyrer og deretter
kryss‐sjekker at det er gjort ved hjelp av sjekklisten. Mens vi i den andre metoden leser sjekklisten og deretter
gjør det sjekklisten sier vi skal gjøre.
Den første metoden brukes normalt i større fly hvor det er to flygere, mens den andre metoden er mer vanlig i
almennflygingen, selv om vi også benytter oss av hukommelsen i noen situasjoner. Uansett metode skal vi
benytte oss av sjekklister fordi vi ellers glemmer viktige punkter og fordi sjekklistene sammen med seilflyets
flygehåndbok rett og slett er seilflyets bruksanvisning.
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Flymedisinske faktorer
G‐påvirkning
I situasjoner hvor lastfaktor øker, enten det er snakk om en positiv eller negativ lastfaktor, vil også instrumenter
og utstyr i seilflyet samt vi som er om bord, få ganske mye juling. Det vil si at lastfaktoren også er en belastning
på kroppene våre. Når vi for eksempel er i et fly som akselerer eller sakker farten, eller endrer retning, vil
kraften sørge for at vi (som er om bord) beveger oss i motsatt retning. Bare tenk på hva som skjer når du
akselerer med for eksempel en motorsykkel, det er den samme G‐påvirkning som virker på seilflyet. I denne
forbindelse kan vi si at menneskekroppen, på samme måte som seilflyet, har tre akser.





Akselerasjon (G) som oppstår langs kroppens vertikale akse (z). Den er positiv om den går fra hodet til
føttene og refereres til som +Gz. Akselerasjon som går i motsatt retning, altså fra føttene til hodet,
kalles da ‐Gz.
Akselerasjon (G) som oppstår fra skulder til skulder (lateralt) kalles for Gy (+ eller ‐)
Akselerasjon (G) som oppstår fra forsiden til baksiden, eller fra baksiden til forsiden av kroppen, kalles
for Gx (+ eller ‐)

Vi kan si at menneskekroppen, på samme måte som seilflyet, har tre akser (FAA)

Vi vil i det følgende konsentrere oss om akselerasjon som går i Gz aksen, fordi belastninger her har størst effekt
på kroppen vår. I hovedsak har Gz akselerasjoner størst innvirkning på blodet i blodårene. Når vi for eksempel
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tar flyet ut av et stup vil blodet bli presset mot den lavere delen av kroppen. Det fører videre til at det blir
mindre blod som går ut fra hjertet, og det vil igjen gi mindre blod til øynene og hjernen. Det får en
dominoeffekt, da mindre blod til hjernen vil også gjøre at det kommer mindre oksygen til hjernen. Det kan igjen
gi synsforstyrrelser, problemer med å koordinere kroppsbevegelser og bevisstløshet.

Hva som skjer med menneskekroppen når vi tar seilflyet ut av et stup (FAA)

Når akselerasjonen oppstår fra hodet og ned mot føttene, kaller vi det for positiv G, mens vi blir utsatt for
negativ G‐verdier når akselerasjonen virker fra føttene og opp til hodet.

Vi blir utsatt for negativ G‐verdier når akselerasjonen virker fra føttene og opp til hodet (FAA)
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Det sies at en normal og frisk person kan klare opp til + 9G uten å besvime. For en som veier eksempelvis 60 kg,
vil en kraft på + 9G bety det samme som om vedkommende veier 540 kg (9 x 60) på landjorden!
Vi tåler imidlertid mye mindre negativ G‐påvirkning, rundt 2‐3G før vi tar skade.
Symptomer på positiv Gz
Vi har forskjellige kropper og er forskjellig trent, og det fører også til at noen tåler mye G, andre lite. Det
følgende er derfor en beskrivelse av symptomene som kan oppstå uten at de er knyttet til en spesiell G‐verdi.
Milde synsforstyrrelser. Disse kalles for «greyout», det vil si at synsfeltet blir gråfarget på grunn av at det
kommer mindre blod til øyene. Selv om det ikke er noe alvorlig fysisk skade på dette stadiet, er det et alvorlig
varsel på at noe er galt med blodstrømmen til øynene.
Alvorlige synsforstyrrelser. Disse kalles for «blackout», og navnet sier vel det meste. Vi ser ingenting og det
skyldes at det ikke kommer nok oksygen til cellene i retina, altså netthinnen. Men vi er ikke bevisstløse – ennå.
Vi har fremdeles noe mental kapasitet slik at vi klarer å tenke, og noe muskelfunksjon finnes det fremdeles også.
Blackout er et kraftig varsel om at vi er på vei inn i bevisstløsheten.
Tap av bevissthet. Når blodstrømmen gjennom hjernen reduseres til et visst nivå, mister vi bevisstheten. Vi kan
risikere å få ukontrollerte bevegelser, og siden kroppen i en slik situasjon synker sammen i setet, kan vi også
risikere at hodet faller ned og sperrer for flyets kontroller. Det kan føre til at flyet blir helt ukontrollerbart.
En besvimelse på grunn av for høy G‐belastning, varer i gjennomsnittlig 15 sekunder. I tillegg kommer en
periode på rundt fem til 15 sekunder med forvirring. Det vil si at vi i gjennomsnitt snakker om en 20 til 30
sekunder uten kontroll over seilflyet.

Endringer i kroppen ved positiv og negativ G (FAA)

Symptomer på negativ Gz
Når vi blir utsatt for negativ G, blir blodet presset mot overkroppen og hodet og fører også til at det er mindre
blod som renner fra hoderegionen. Milde symptomer er rødhet og rødme i ansiktshuden. Noen vil få hodepine
og negativ G‐påvirkning er da farligere enn positiv, da blant annet det kan føre til at blodårene i hjernen
sprekker. Et fenomen som kalles for «redout» kan også oppstå. Det skyldes i hovedsak blodet som renner til
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hodet, men også at den negative G‐påvirkningen gjør at nedre øyelokk legger seg over øyet, slik at vi ser
gjennom dette.

Måling av positiv og negativ G under en manøver som kalles «vertikalt 8‐tall» (FAA)

Hyperventilasjon
Noen elever synes kanskje at det blir mye nytt og overveldende «å ta inn» på de første flyturene, spesielt når de
begynner med steileøvelser. Noen vil også føle at det blir såpass overveldende at de begynner å hyperventilere,
men også erfarne flygere er utsatt for hyperventilasjon.
Hyperventilasjon er en fysisk tilstand som kan oppstå når vi er stresset, redde eller har smerter på et eller annet
vis, og derfor begynner å puste dypt og raskt, spesielt om vi har levd med stress og belastninger over en periode,
eller fordi vi er uopplagte på grunn av for lite søvn.
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Vi kan oversette hyperventilasjon eller hyperventilering med «overpusting» ‐ og det sier egentlig alt. Vi puster
for raskt og samtidig veldig dypt. Det fjerner karbondioksid fra kroppen, og kan igjen føre til besvimelse.
Når vi puster normalt inn tar vi opp O2 til de røde blodlegemene og kvitter oss med CO2 – altså karbondioksid –
som vi godt kan si er et avfallsprodukt. Når vi hyperventilerer gjør vi det samme, men vi trekker inn mer O2 til
lungene, og som konsekvens blir vi kvitt mer CO2 enn når vi puster normalt. Siden karbondioksid er et
avfallsprodukt, skulle vi tro at det ikke ville ha noen effekt, men det har det. Mindre karbondioksid i blodet
endrer blodets pH‐verdi, altså blodets surhetsgrad, og det er dette som er årsaken til følgende fysiske
reaksjoner:









Åndenød
Prikking i fingre, øreflipper, kinn eller lepper
Nummenhet i munn og tunge
Ørhet
Svimmelhet, følelse av at vi besvimer
Brystsmerter og hjertebank
Muskelkramper
Besvimelse

6‐35 Hyperventilasjon ‐ det kan hjelpe å puste i en papirpose (Wikihow.com)
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Disse symptomene oppfattes naturligvis som veldig skremmende, og dersom anfallet utvikler seg, vil det
resultere i at vi besvimer. Det er selvfølgelig ikke ønskelig når vi sitter i et seilfly, men det vil få kroppen til
automatisk å registrere at CO2‐nivået er for lavt, slik at vi puster roligere, noe som igjen gjør at CO2‐nivået stiger
og pH‐verdien i blodet blir igjen normalisert, og vi vil våkne ganske raskt opp. Faren ligger i at vi igjen begynner å
hyperventilere. Kommer vi under flyging inn i en uventet stresset situasjon, kan vi også begynne å puste raskere
og dypere, uten at vi er helt og fullt bevisst på at vi gjør akkurat det. Flyr vi høyt, har vi også en tendens til å
puste dypere enn normalt, og da skal vi være veldig forsiktige så vi ikke forveksler symptomer på
hyperventilasjon med symptomer på hypoksi. Det betyr at vi under flyvning med bruk av oksygen, først må
sjekke at oksygenutstyret fungerer normalt.
Sett bort fra besvimelsen, er hyperventilasjon i seg selv ikke farlig, og den enkleste måten å komme ut av denne
situasjonen er å øke mengden CO2 i blodet. Det klarer vi ved å puste roligere. Det vil også hjelpe å puste i en
papirpose (kortvarig) og å snakke med seg selv, og / eller gjøre noe fysisk (for eksempel strekke på armer og
bein) om plassen tillater det. Det vil både øke CO2‐verdien i blodet og kan få tankene vekk fra det som er
skremmende.

Hypoksi
De operative bestemmelsene inneholder krav til bruk av det som kalles for supplerende oksygen. Det er
fartøysjefen som skal sørge for at de som er om bord bruker oksygen når fartøysjefen mener det er nødvendig (i
praksis fartøysjef / instruktør og elev). Det gjelder også når det er passasjer om bord. Uttrykket «når nødvendig»
betyr følgende:
Når fartøysjefen mener at mangel på oksygen kan føre til at de som er ombord ikke klarer å utføre sine
oppgaver, eller at mangel på oksygen vil skade passasjeren (uansett høyde).
Vi skal uansett bruke oksygen dersom vi flyr i mer enn 30 minutter i høyder mellom 3000 og 4000 meter. Over
4000 meter skal vi imidlertid alltid bruke supplerende oksygen, uansett hvor lang eller kort tid vi kommer til å
være der. Kravet gjelder også dersom vi har passasjer om bord.
Hvorfor er dette viktig?
Luften vi puster inn består av 78 prosent nitrogen, 21 prosent oksygen og en prosent edelgasser. Denne
prosentvise fordelingen av gasser endrer seg ikke med høyden før vi kommer til ca 21 500 meter, og så høyt skal
vi ikke fly. Men det atmosfæriske trykket endrer seg, som vi husker, med høyden, og selv om det kan være
samme antall oksygenmolekyler i for eksempel 6000 meter som ved havoverflaten, vil disse molekylene på
grunn av det reduserte trykket, ligge lenger fra hverandre. Det er med andre ord en redusert tetthet i luften i
høyden og ved ca. 5500 meter, er lufttrykket redusert til halvparten av verdien ved havoverflaten. Det kaller vi
for en ½ atmosfære.
Luft er en gassblanding og alle gassene som er i luft gir et trykk som til sammen blir et totaltrykk. Det trykket
som den enkelte gass gir, kaller vi for partialtrykket. Det er interessant, fordi dette trykket også har betydning
for blodsirkulasjonen, det vil si når vi drar oksygen inn i blodet når vi puster inn, og fjerner avfallsstoffer, når vi
puster ut. Blodsirkulasjonen er en fininnstilt prosess, og dersom vi øker høyden vil vi oppleve at også
partialtrykket av oksygen i blodet blir betydelig redusert, slik at vi ikke klarer å puste dypt eller raskt nok for å
kompensere. Flyr vi ved havoverflaten er oksygentrykket i lungene høyt, vi sier at blodet er omtrent fullmettet
(«saturated») med oksygen. I moderate høyder, vil blodet fremdeles være rimelig fullmettet med oksygen, men
stiger vi over 3000 meter, synker innholdet av oksygen i blodet raskt.

280618_BETA_konverteringshefte seil_v2

Side 92

Når innholdet av oksygen i blodet synker, vil, naturlig nok, forskjellige deler av kroppen ikke få nok oksygen og
da vil disse delene heller ikke fungere normalt. Vi kaller denne tilstanden for hypoksi («hypoxia»), og den er
dødelig av flere grunner, ikke minst fordi symptomene er så lette å overse og å forveksle med andre årsaker. For
et friskt menneske oppstår symptomene normalt først i høyder over 3000 meter, men siden vi alle er forskjellige
og har forskjellig høydetoleranse, kan de godt oppstå tidligere.
Det første som skjer er at vi får et dårligere nattesyn, da øyet kan bli påvirket av oksygenmangelen så lavt som i
1500 meter. Deretter er kvalme, engstelse, tunnelsyn, hodepine, tretthet, svimmelhet, tåkesyn, kribling i
kroppen, nummenhet, svetting og mental forvirring kjente symptomer på hypoksi, men det farligste symptomet
er en følelse av eufori, det vil si en følelse av intens glede og begeistring, slik at vi i stedet for å være på alerten
heller opplever en falsk følelse av sikkerhet. Det gjør igjen at vi ikke forstår at noe galt er på ferde, og heller ikke
at vi flyr dårligere. At du har god kunnskap om hypoksi, og kjenner igjen symptomene er derfor svært viktig.
Du kan imidlertid notere deg at vi eksempelvis i 7600 meter (25 000 fot) kun kan forvente å ha 2‐5 minutter til
rådighet hvor vi er bevisst («TUC – time of useful consciousness»), før vi besvimer av mangel på oksygen.
Når vi som fartøysjefer vurderer om vi skal bruke oksygen, tenker vi i første omgang på hvilke høyder vi skal fly i,
og på hvor lenge flyvningen er planlagt å vare. Dernest tenker vi på eventuell passasjer / elev som vi har med oss
og vurderer individuelle forhold, for eksempel om vedkommende er vant til store høyder, om han eller hun
røyker, hvordan dagsformen er, sykdom eller medisinbruk (gjelder også oss selv) osv.
Da må du selv følge med på dine egne begrensninger når det gjelder oksygen, og flyr du med en instruktør, eller
en annen flyger, ikke minst si fra til instruktøren din dersom du føler uro med tanke på planlagt flyhøyde og
oksygenbruk. Du må også si ifra med en gang om du føler deg dårlig.
Det er et krav at fartøysjefen skal fortelle elev / passasjer om farene og symptomene på hypoksi, samt bruk av
oksygenutstyret, uansett om det er fast montert i seilflyet, eller tas med for en enkelt flyvning.
Oksygenutstyret skal være godkjent av produsenten for bruk opp til aktuell flyhøyde, og skal være vedlikeholdt i
samsvar med godkjent vedlikeholdsinstruks. Alle batterier skal være fulladet før turen starter, og vi skal også
teste og tilpasse utstyret for den enkelte før vi begynner å fly. Vi må også beregne hvor mye oksygen vi kommer
til å bruke, og planlegger alltid slik at vi minst har oksygen til 30 minutters forbruk når vi passerer 3000 meter på
vei ned for å lande.
Det er viktig at vi steller godt med oksygenutstyret, oksygen skal behandles med forsiktighet, spesielt når det er
under trykk. Vi må også være forsiktig når vi bruker oksygen, og ikke bruke oljebaserte leppepomader,
leppestifter, solkrem eller sminke, da disse produktene kan ta fyr om de brukes sammen med oksygen.

Dehydrering, heteslag og flyging når det er kaldt
Dehydrering
Vann er grunnleggende for liv og er nødvendig i kroppen for at vi skal ta til oss næringsstoffer og fjerne
avfallsstoffer, i tillegg til en rekke andre prosesser.
Vi sier at et menneske er dehydrert dersom det har en kritisk mangel på vann i kroppen. Legene forteller oss at
dehydrering er den medisinske betegnelsen på uttørring, en tilstand hvor det både er mangel på vann og
natrium i kroppen. Når kroppene våre består av mellom 55 og 75 prosent vann, fordelt mellom blodet og vevet
utenfor blodårene, skjønner vi at det er alvorlig.
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For oss som flyr, er de fleste årsakene til dehydrering enten høy varme i cockpit (solstråling), høy fuktighet og
vanndrivende drikker som kaffe, te og brus som inneholder koffein. Hjertet vil ved vannmangel ha problemer
med å pumpe blod, og med det frakte oksygen til cellene i kroppen. Det gjør videre at energinivået vårt senkes,
og det første symptomet på dehydrering er at vi blir trette og dermed ikke fungerer optimalt, hverken fysisk
eller mentalt.
Andre vanlige symptomer på vannmangel er hodepine, kramper, søvnighet, prikking i hender og føtter, kvalme
og svimmelhet.

Symptomer på dehydrering (onlyhealthylives.com)

Siden seilflygere ofte flyr lenge og langt, samt høyt på den tid i året hvor det er høyest temperatur, er vi også
mest utsatt for dehydrering. Delvis fordi vi sitter i en cockpit som i hovedsak består av plexiglass, og derfor ikke
har noen annen beskyttelse mot solen enn en seilflypøs, og delvis fordi vi flyr høyt, hvor det er lite forurensing
som demper solstrålingen. Resultatet er at vi hele tiden sitter i forhold som øker vanntapet.
Vi kan sjekke om vi er dehydrerte ved å dra opp huden på oversiden av hånden, og se om den raskt faller tilbake
på plass, eller ei. Blir huden stående oppe, eller faller sakte ned, kan det være et tegn på dehydrering da
vannmangel gjør at huden blir mindre elastisk.
For å unngå vannmangel er følgende viktig:
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Hele tiden sjekke egen tilstand
Ha med vann og drikke jevnlig. Når kroppen sier fra at vi er tørst, er det som regel for sent
Begrense inntak av koffein (og alkohol)

Mengden vi bør drikke daglig avhenger av den enkeltes fysiske helse, aktivitetsnivå og temperatur. Noen
ernæringsfysiologer mener vi bør beregne 30 milliliter vann per kilo vi veier, det vil si at om vi ganger
kroppsvekten med 0,03, får vi vårt daglige behov dekket. En person på 75 kg bør da eksempelvis drikke 2,25 liter
med vann om dagen. Dette er kun et tips, få alltid råd fra fastlegen, eller flylegen din om du er i tvil.

Heteslag
Heteslag er en tilstand hvor kroppstemperaturen øker raskt. Det skyldes at kroppen ikke klarer å regulere
egentemperaturen når det er varmt. Det starter gjerne med svimmelhet, hodepine og kvalme. Etter hvert får vi
symptomer som raskere puls, nedsatt urinproduksjon, sløvhet, forvirring, nedsatt bevissthet, kramper og
besvimelse, men et heteslag kan også første vise seg ved at kroppen kollapser fullstendig.
Vi kan få heteslag om vi oppholder oss i omgivelser med temperaturer som er høyere enn det kroppen er vant
til, spesielt om temperaturen over 35 °C. Høy luftfuktighet og solstråling, vil øke risikoen ytterligere. For å
minske sjansen for heteslag, er det anbefalt at:




Vi har med oss vann, og drikker jevnlig
Vi er kledd etter forholdene, det anbefales lett og luftig bekledning og hodeplagg
Vi sørger for luftgjennomstrømning i cockpit

Flyging i lave temperaturer
Det er ikke noe som er så kaldt som å være i et seilfly i høyden, om vi først begynner å fryse. Og det er klart, om
temperaturen utenfor flyet blir flere titalls minusgrader, avhengig av høyden vi flyr i, da blir det kaldt. Dette
gjelder også for lavere høyder når vi flyr seilfly om vinteren. Kombinert med solinnstråling, kan det være
vanskelig å finne riktige klær å ta på seg, men da bør vi huske at det i hovedsak er overkroppen som blir varmet
opp av solen, mens den nedre del av kroppen kan bli ganske kald. Det vil si, flyr vi lenge nok, blir hele kroppen
kald, og sjansen for frostskader er derfor en reell. Det anbefales derfor at vi er kledd på følgende måter:






Vi kler på oss i flere lag. Hvert plagg har en hensikt. Klærne skal være romslige, da luft isolerer
Vi velger klær som puster slik at vi kan bli kvitt overskuddsvarme og fuktighet
Vi bruker hodeplagg
Vi bruker enten ullhansker, eller lette hansker med en vindvott utenpå.
For føttene anbefales to eller tre par med sokker (silke innerst og ull ytterst) samt varme romslige
støvler. Tærne skal ha plass til å bevege seg

Dersom kroppstemperaturen vår faller under 37 °C, regulerer kroppen temperaturen slik at de viktigste
organene våre beskyttes. Når kroppstemperaturen faller under 35 °C, kaller vi det for hypotermi. Andre tegn på
hypotermi er skjelving, sløret tale, unormal langsom pust, kald, blek hud, tap av koordinasjonsevne og slapphet,
slitenhet eller apati. Normalt vil disse symptomene vises langsomt, og en person med hypotermi vil derfor
oppleve et gradvis tap av mentale‐ og fysiske evner, og vil ikke selv nødvendigvis forstå at det er fare på ferde.
Et fall i kroppstemperaturen, altså kroppens kjernetemperatur, vil også forårsake at for eksempel fingre og
føtter får lavere temperatur. Er vi da kald på beina, er det ikke sikkert at det er bedre fottøy som er løsningen,
det kan like godt være at vi trenger mer klær på kroppen, eller en varm lue på hodet.
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Er vi så uheldige at vi får en frostskade, og som oftest vil det da være snakk om en overfladisk skade, må
oppvarmingen settes i gang så snart som mulig. En overfladisk frostskade vil kjennes som en svak smerte og
nummenhet i området som er utsatt for kulde. Etter noen minutter kan området bli helt følelsesløst og
smertefritt. Huden i området blir hvit eller svakt blåaktig og kan for eksempel ses som en avgrenset hvit flekk på
kinnet. Det er da viktig at vi lander så fort som mulig og unngår ytterligere kulde.
Vi varmer opp delen som er skadet best om vi har kontakt med tørr og varm hud fra en annen person. Det kan vi
gjøre ved for eksempel å stikke forfrosne fingre i armhulen, eller forfrosne tær inn på magen til en venn. Det er
viktig at vi ikke gnir eller masserer huden, da det kan gi ytterligere skader. Vi kan også bruke vannbad.
Lave temperaturer kan også gi problemer med dugg og rim på cockpitdekslet, så det er viktig at vi har med oss
en myk klut som ikke skader dekslet. Det hjelper selvfølgelig å lufte litt ut, men det gjør ikke
«innetemperaturen» i seilflyet noe bedre. Kulde vil også gi økende sjanse for dehydrering.

Sammenligning symptomer
I tabellen under finner du en sammenligning mellom symptomene på hypoksi, hyperventilasjon, dehydrering,
heteslag og hypotermi. I sammenligningen er det ikke tatt hensyn til at folk reagerer forskjellig, og at det derfor
kan være grad av symptomer. Det er heller ikke tatt hensyn til når i hendelsesløpet symptomene oppstår, ei
heller hvilke symptomer som er de dominerende og/eller mest kritiske.
Symptomer

Apati
Besvimelse
Bevissthet, nedsatt
Brystsmerter
Engstelse
Eufori
Forvirring
Hjertebank
Hodepine
Hud, kald & blek
Koordinasjon, tap av
Kribling
Kramper
Kvalme
Nummenhet
Prikking
Pust, rask
Pust, unormal langsom
Skjelving
Slapphet
Slitenhet
Sløvhet
Svimmelhet
Søvnighet
Tale, sløret
Tretthet
Tunnelsyn
Tåkesyn
Urinproduksjon, nedsatt
Ørhet
Åndenød
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Sanseillusjoner
Med sanseillusjoner mener vi at vi ser eller oppfatter noe som ikke eksisterer, eller at vi misforstår der vi ser,
samt at kroppene våre, som ikke er skapte for å være i luften, gir oss feil tilbakemelding under visse manøver på
hva som er vår stilling i luften. Det vil si at vi utsettes for fysiske påvirkninger som vi konsekvent oppfatter på feil
måte.

Visuelle illusjoner
Visuelle illusjoner oppstår når vi misforstår seilflyets posisjon og orientering i lufthavet. Det betyr at det vi ser
ikke stemmer med det vi forventer å se. Visuelle illusjoner kan oppstå fordi vi ikke har gode nok visuelle
referanser, fordi vi eksempelvis (men mot formodning) kommer inn i en sky, eller at sikten under flyvningen går
ned. Vi kan også oppleve visuelle illusjoner på innflyging når det gjelder høyde, distanse og glidevinkel inn til en
rullebane eller et landingssted. Spesielt når vi er på vei inn for å lande, kan visuelle illusjoner gjøre at vi taper
situasjonsforståelsen vår («situational awareness») og deretter gjør ytterligere feil, som for eksempel å forlate
høyden for tidlig eller å prøve å gli lengst mulig. Faktorer som bidrar til visuelle illusjoner er:






Lange og smale rullebaner eller landingsplasser
Rullebaner / landingsplasser som har en helning (oppover eller nedover)
Terreng som har en helning (oppover eller nedover) foran rullebanen / landingsplassen
Forhold på rullebanen / landingsplassen
Værforhold, spesielt skybase, sikt og eller forhold som gir nedsatt sikt.

Spatial desorientering
Spatial desorientering oppstår når vi ikke klarer å tolke flyets stilling, høyde eller hastighet korrekt i forhold til
jorden eller andre referansepunkter. For å forstå hvorfor denne desorienteringen oppstår, må vi først se på
hvordan vi orienterer oss på bakken, det kalles da for spatial orientering, eller romfølelse.
Spatial orientering på bakken er vår evne til å oppfatte bevegelse og vår tredimensjonale posisjon i forhold til
omgivelsene. Vi hører og ser, vi lukter og føler, og vi klarer å orientere oss. Det betyr at vi vet hvor vi har hodet
og føttene, hva som er opp og ned, samt hva som er til høyre og til venstre. Når vi så begynner å bevege oss på
jordoverflaten, klarer vi også å finne ut av hvor vi beveger oss, og om det er endring i retning, bevegelse og
hastighet. Synet er en viktig faktor.
Spatial orientering i luften er vår evne til å oppfatte bevegelse og vår tredimensjonale posisjon i lufthavet. Det
betyr at vi ser hvordan seilflyet ligger i horisonten og sjekker det med ulltråd og eventuelle instrumenter. Vi tar
inn informasjon som seilflyets stilling i luften, høyde, posisjon, retning og hastighet. Synet vårt er også her en
viktig faktor, og vi er vant til å stole på at det vi ser er alltid korrekt.
I de tilfeller hvor vi ikke klarer å ta inn synsinntrykkene på samme måte som på bakken (for eksempel i disig
vær), blir vår naturlige romfølelse ødelagt og vi blir avhengige av dybdesensibilitet («proprioception») – det vil si
signaler fra sanseorganene i muskler, sener og ledd og fra vestibularapparatet («vestibular system»). Sistnevnte
hører til det indre øret og er organet for likevekt eller balanseorganet, om du vil. Dersom vi mister visuell
kontakt vil disse sansene ikke gi oss vår korrekte stilling i luften. Dette gir derfor grobunn for at vi blir
desorientert. De to viktigste årsakene er:
Somatogravisk illusjon – det vil si at kroppen ikke klarer å skille mellom de akselerasjonskreftene som jordens
gravitasjon gir og de G‐kreftene som oppstår når vi beveger flyet. For eksempel oppfatter vi lineær akselerasjon
og deselerasjon som om vi klatrer eller går ned, og det er tyngdekraften som «leker» med oss. Grunnen til dette
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er at de små «følehårene» vi har i øret opplever akselerasjon og deselerasjon på samme måte som om vi hadde
beveget hodet forover eller bakover.

Akselerasjon og deselerasjon har samme effekt som når vi beveger hodet opp og ned (boldmethod.com)

Somatogyrisk illusjon – det vil si en feilaktig følelse av rotasjon som typisk opptrer etter en lang svingmanøver.
Det finnes ulike former:


Leans. Et feil inntrykk av å svinge feil vei, eksempelvis når man gjør en plutselig overgang fra å fly en lang
og slak sving, til å fly rett frem. Det kan gjøre at vi korrigerer tilbake inn i svingen. Effekten kan også
oppstå vertikalt. Vi kan også oppfatte skyer som falsk horisont. Grunnen til leans er at balanseorganet
(«semicircular canals») ikke klarer å oppdage denne rotasjonen



Coriolis‐effekt. Dersom vi beveger hodet når vi svinger, kan vi få en opplevelse av at flyet akselerer i en
helt annen akse, med resultat at vi retter opp flyet i feil retning. Denne formen for somatogyrisk illusjon
kan raskt skape desorientering og med det også tap av kontroll



Vertigo. Dersom vi får en skjev trykkutligning i mellomøret kan det også påvirke det indre øret og gjøre
at vi får vertigo. Vi har størst sjanse for å oppleve vertigo når vi beveger hodet under en sving. Vertigo er
som oftest kortvarig, men dersom vi opplever sanseillusjoner eller vertigo under en flyvning, er det
viktig at vi stoler på flyets instrumenter

Faktorer som øker faren for sanseillusjoner er ugunstige værforhold, sykdommer, medisinbruk, tretthet,
søvnmangel og hypoksi. Manglende erfaring eller kunnskap om emnet, hjelper heller ikke til.
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Det menneskelige balanseorganet og sving (FAA Pilot’s handbook of aeronautical knowledge)

Situasjonsforståelse
Siden visuelle illusjoner oppstår enten fordi vi mister visuelle referanser, eller på grunn av at referansene endres
på en slik måte at vi ikke klarer å bedømme seilflyets høyde og distanse korrekt, ligger også muligheten for at vi
taper situasjonsforståelse, («SA – situational awareness») der, spesielt når vi er på siste delen av innflygingen.
Å ha en god situasjonsforståelse er viktig for å kunne utføre en sikker flyvning. Men hva legger vi egentlig i
begrepet? En generell definisjon er:
«The perception of the elements in the environment within a volume of time and space, the comprehension of
their meaning and the projection of their status in the near future».
Det vil si at vi oppfatter det som skjer i omgivelsene våre, altså innenfor et avgrenset luftrom og tidsperiode, at
vi forstår hva som skjer, og ut fra det klarer å forutse hva som kommer til å skje i nær fremtid.
Det betyr at vi:
1. Trekker (bevisst og ubevisst) ut informasjon fra omgivelsene
2. Bearbeider denne informasjonen med det vi allerede vet (og kan) for å skape et mentalt bilde av
situasjonen
3. Bruker det mentale bildet i en kontinuerlig prosess hvor inntrykkene (informasjonen) organiseres og
tillegges mening, og deretter
4. Bruker det mentale bildet for å tenke fremover og vurdere videre fremgangsmåte
Som flygere betyr situasjonsforståelse at vi har et mentalt bilde av seilflyets posisjon og høyde, stilling i luften,
konfigurasjon (er luftbremser ute eller innfelt?) og energitilstand. I tillegg tar vi inn andre faktorer som påvirker
sikkerheten, slik som hvor nærme vi er terrenget, hindringer som for eksempel høyspentledninger, hvilket
luftrom vi er i eller i nærheten av, og de meteorologiske forholdene.
Eksempelvis:
Forhold i nærheten til flyplassen eller landingsstedet:




Terrengets tekstur og egenskaper
Lysforhold i nærheten til flyplassen (for eksempel veier, parkeringsplasser)
Terreng som stiger opp eller stiger ned i nærheten til flyplassen

Forhold på og i tilknytting til rullebanen eller landingsstedet:
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Rullebanens utstrekning
Rullebanens helning (opp eller ned)
Innflygingslys
Rullebanens tilstand

Værforhold:





Skydekkehøyde
Sikt
Lysforhold (for eksempel inn mot sol som går ned)
Hinder som stenger for sikt

Visuelle illusjoner er farlige fordi de kan få oss til å endre seilflyets stilling / høyde / posisjon på grunnlag av
illusjonene, og ikke på grunn av den virkelige situasjonen. Eksempelvis:
Forhold i nærheten til flyplassen eller landingsstedet: Dersom terrenget går oppover («uphill») når vi er i
innflygingsretningen, kan vi få en følelse av å være for høyt. Det kan igjen gjøre at vi korrigerer slik at vi kommer
for lavt. Dersom terrenget går nedover («downhill») når vi er i innflygingsretningen, kan vi få en følelse av å
være for lavt. Det kan igjen gjøre at vi korrigerer slik at vi kommer for høyt.
Forhold på og i tilknytting til rullebanen eller landingsstedet: Rullebanens lengde og bredde har innvirkning på
hvordan vi oppfatter de visuelle forholdene.
En rullebane som er bred eller kort («lavt sideforhold») skaper et inntrykk av at vi er for lavt.
En smal eller lang rullebane, skaper et inntrykk av at vi er for høyt.
En rullebane som går oppover («uphill») skaper et inntrykk av at vi er for høyt.
En rullebane som går nedover («downhill») skaper et inntrykk av at vi er for lavt.
Innflygingslys (om aktuelt) endrer hvordan vi oppfatter dybde, avhengig av styrken på lyset, når på dagen vi
foretar innflygingen og værforholdene. Dersom lysene er veldig skarpe, skaper de et inntrykk av at vi er
nærmere rullebanen enn vi er, og dersom lysene er svake, skaper de et inntrykk av at vi er lengre fra rullebanen
enn det vi virkelig er.
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Dersom terrenget går oppover når vi er i innflygingsretningen, kan vi få en følelse av å være for høyt (skybrary.aero)

Dersom terrenget går nedover når vi er i innflygingen, kan vi få en følelse av at vi er for lavt (skybrary.aero)

Forhold på og i tilknytting til rullebanen eller landingsstedet: Rullebanens lengde og bredde har innvirkning på
hvordan vi oppfatter de visuelle forholdene.
En rullebane som er bred eller kort («lavt sideforhold») skaper et inntrykk av at vi er for lavt.
En smal eller lang rullebane, skaper et inntrykk av at vi er for høyt.
En rullebane som går oppover («uphill») skaper et inntrykk av at vi er for høyt.
En rullebane som går nedover («downhill») skaper et inntrykk av at vi er for lavt.
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Rullebanens utforming har innvirkning på hvordan vi oppfatter de visuelle forholdene (FAA Pilot’s handbook of aeronautical
knowledge)
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Værforhold:
Flyging i for eksempel lett regn, tåke og forhold med dis, vil normalt skape et inntrykk at vi er for høyt, og disen
skaper inntrykk om at vi er lengre fra rullebanen enn vi virkelig er. I lett
og moderat regn kan rullebanen fremstå utydelig regn på cockpitdekslet skaper lysbrytninger som kan få oss til å
tro at seilflyet ligger høyere enn det gjør i virkeligheten
En våt rullebane reflekterer lite lys og dette endrer hvordan vi oppfatter dybde og kan få oss til å tro at vi har
større distanse til rullebanen enn vi virkelig har.
Faktorer som kan forårsake visuelle illusjoner og resultere i feil flygerreaksjon:
Faktor
Smal og lang rullebane
Rullebane eller terreng i
oppoverbakke
Bred og kort rullebane
Rullebane eller terreng i
nedoverbakke
Høyintensitets rullebanelys
Lavintensitets rullebanelys
Lett regn, tåke, dis, røyk eller støv
Flyging i dis
Våt rullebane
Sidevind

Oppfattelse

Reaksjon

Resultat

For høyt

Skyver stikka frem

Lander for kort eller hardt

For lavt

Drar i stikka

Lander for langt eller overflyr

For nærme/for bratt
For langt vekke/for flatt
For høyt
For langt vekke/for flatt
Lengre vekke/for høyt
Vinkel med rullebanen

Skyver stikka frem
Drar i stikka
Skyver stikka frem
Drar i stikka
Sen utflating ved landing
Tar av vind korreksjon

Lander for kort eller hardt
Lander for langt eller overflyr
Lander for kort eller hardt
Lander for langt eller overflyr
Hard landing
Blåser vekk fra innflygingen

Øyet
Selv om også mindre luftfartøy nå kan utstyres med kollisjonsvarselsystemer, lever vi av «å se og bli sett». For
effektivt å kunne lete etter andre luftfartøy i luftrommet rundt oss bruker vi derfor en teknikk når vi løfter
øynene og ser ut av seilflyet, slik at vi ikke bare stirrer ut i det tomme intet, men bruker øynene aktivt. Vi kaller
det for «utkikk» eller «skanning» ‐ hvor det siste ordet beskriver godt hva vi gjør; vi skanner himmelen for andre
objekter som beveger seg. Det høres lettere ut enn det er, da andre luftfartøy kan være veldig vanskelig å få øye
på i luften. Vi skal snart ned for å lande og siden ingen er fullt og helt beskyttet mot kollisjon, er det derfor viktig
at vi vet hvordan øyet og synet fungerer og hvordan vi best mulig skal bruke øynene slik at ulykker ikke skjer.
Det menneskelige øyet er at av de mest komplekse og viktige systemer vi har. Øyet kan sammenlignes med et
kamera som tar inn inntrykk fra utsiden gjennom hornhinnen og linsen og presenterer dette som et bilde på
netthinnen før informasjonen sendes med nervebaner til hjernen som identifiserer, lagrer og gjør mening av
sendingen.
Vi må stole på at øynene tar inn den grunnleggende informasjon vi trenger for å gjennomføre flyvningen på en
sikker måte. Men øyet har begrensninger og er sårbart for en rekke påvirkninger, det være seg støv, tretthet,
bakterier, alder, optiske illusjoner, faktorer i selve øyet eller medisin og alkohol.
Under flyging kan også synet bli påvirket og forstyrret av atmosfæriske illusjoner, et skittent cockpitdeksel, for
mye eller for lite oksygen, akselerasjon, solstråling, seilflyets utforming og så videre.
Et problem er at øyet hele tiden arbeider med å fokusere mellom nære og fjerne objekter. Det betyr at det kan
ta tid for øyet å skifte fokus fra instrumentpanelet til et objekt utenfor flyet. Fokusering kan også være et
problem om vi flyr i dis over et skylag på en dag vi ikke klarer å definere horisonten klart. Hvis det på avstand
ikke finnes noe å fokusere på, fokuserer ikke øyet i det hele tatt. Vi opplever noe som kalles for tomt‐felt myopia
(«Empty eller Open Field Myopia»), vi stirrer, men ser ingenting, heller ikke om annen trafikk kommer inn i
synsfeltet.
280618_BETA_konverteringshefte seil_v2

Side 103

Sidesynet spiller også inn på synsevnen. Øyet kan oppfatte lysstråler fra en sektor på 200°, men er begrenset til
en sektor på 10 til 15° når det gjelder fokusering og gjenkjenning av et objekt, og når vi har en tendens til ikke å
helt tro på det vi sanser i øyekroken, kan resultatet bli tunnelsyn. Det kan igjen føre til at et luftfartøy vi ser er på
kollisjonskurs står stille uten å bevege seg eller vokse i størrelse over en relativ lang tidsperiode, helt til det
plutselig vokser og fyller hele frontruten. Det kalles for «blomstrings‐effekt» og er en ganske skremmende
opplevelse.
Øyet blir også begrenset av omgivelsene, da atmosfærens egenskaper kan endre møtet med annen trafikk,
spesielt på disige dager. Det betyr egentlig at dårlig sikt gir samme effekt som begrenset synskapasitet.
Dess mer vi forstår hvordan øyet fungerer, dess mer klarer vi å bruke synet vårt effektivt og det er derfor viktig
at vi har en del kunnskap om øyet.
Når vi snakker om «et øye» tenker vi på selve øyeeplet, øyelokkene, tårekanalene og musklene som beveger
øyet. I tilknytning til øyet er det også synsnerver som går til hjernen.

Det menneskelige øyet (westgård via Wikimedia Commons)

La oss se på øyets anatomi:
Øyeeplet er beskyttet av skallen, øyelokket og vippene, samt av fettvev. Den ytre delen består av senehinnen
(bindevev), årehinnen (blodkar og pigmenterte celler) og hornhinnen (cornea), mens netthinnen (retina)
(lysfølsomme sanseceller) og glasslegemet (en geleaktig masse) befinner seg innerst og i midten av øyet.
Senehinnen smelter sammen med hornhinnen, som er gjennomsiktig, foran på øyet. I dette området finner vi
også regnbuehinnen, iris, og midt i denne, en åpning som vi kaller pupill og som regulerer hvor mye lys som går
inn i øyet.
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Fremre øyekammer ligger som et hulrom mellom hornhinnen og regnbuehinnen, mens øyets linse er hengt opp
mellom regnbuehinnen og glasslegemet, hvor det også er et kammer som kalles for bakre øyekammer. I begge
kamrene er det en vannklar væske som kalles for kammervann.
Bak i øyeeplet finner vi synsnerven som går fra netthinnen til synssenteret i hjernen.
Hornhinnen er på mange måter «vinduet» som vi ser igjennom. Hornhinnen står for rundt to‐tredjedeler av
lysets brytning i øyet, resten er linsen ansvarlig for. Avhengig av hvordan lysbrytningen i øyet skjer, kan den gi
nærsynthet (myopi) eller langsynthet (hyperopi). Hvis hornhinnen har ulik krumming kalles det for «skjeve
hornhinner» (astigmatisme). Alle disse forholdene kan korrigeres med briller eller linser, og noen også med
øyelaser, sjekk alltid først hva (fly)legen sier om det.
Den vannklare væsken i det fremre kammeret gir oksygen og næring til øyet.
Studerer vi bildet av øyet, ser vi at linsen henger rett bak regnbuehinnen der den får næring fra kammervannet.
Som vi har sett bryter linsen i samspill med hornhinnen, lyset til netthinnen. Det vil si at det er linsen som endrer
fokus fra nært til avstand. Det gjør den siden den er festet med tynne tråder i øyet. Når vi fokuserer for å se
nært for eksempel, endrer en muskel (ciliarmuskelen) linsens form, slik at trekket fra trådene blir redusert og gir
linsen en rundere form. Dette kalles for akkomodasjon. Siden linsen blir stivere med alderen avtar øyets evne til
akkomodasjon, og siden også linsens klarhet går ned med økende alder kan vi både få behov for lesebriller og at
linsen må skiftes ut på grunn av grå stær.
Netthinnen heter retina på latinsk og er en annen særdeles viktig del av øyet; det er her synsinntrykkene
oppstår. Netthinnen består av hundrevis av millioner av sanseceller som gir nerveimpulser når de blir truffet av
lys. Disse impulsene ledes så videre til synssenteret i hjernen som forhåpentligvis klarer å gi mening i
informasjonen vi ser. Cellene i netthinnen kalles for fotoreceptorer og er delt i to typer:



Staver. Mest lyssensitive og brukes ved mørkesyn, men de klarer ikke å skille mellom farger
Tapper. Brukes i gode lysforhold og gir fargesyn

Den gule flekken finner vi som et lite område på netthinnen. Det representerer skarpsynet eller om du vil;
sentralsynet vårt. Hvis vi ser direkte på et objekt vil det «gå inn» i systemet via den gule flekken. Her står
nervecellene mer tett enn andre steder på netthinnen, og består kun av tapper.
Synsnerven er, igjen som navnet indikerer, nerven som overfører informasjonen som er preget på netthinnen til
hjernen. Vi har to synsnerver, en fra hvert øye.
Vi ser altså med øynene, men hvor godt, eller rettere sagt, hva ser vi?

Synstyper (FAA Pilot’s handbook of aeronautical knowledge)
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Den blinde flekken
Den blinde flekken er, som navnet indikerer, et blindt område på øyets netthinne og er punktet hvor
nervefibrene fra synscellene går sammen i synsnerven. Dette punktet har stor innvirkning på vår evne til å
oppdage objekter som er i relativ fast posisjon i forhold til flyet. Dersom vi bare ser rett frem når vi flyr, er det
lett å overse at et annet fly kommer mot oss. Denne effekten kan du selv prøve om du ser bildet under:







Hold boksiden på armlengs avstand
Dekk venstre øye helt med hånden
Stirr direkte på flyet på venstre siden av bildet. Du vil ense at det er en sort X på høyre side av bildet
Beveg siden sakte mot deg mens du fremdeles stirrer på flyet
Krysset vil etter hvert forsvinne, men dukke opp igjen når du siden kommer enda nærmere. Hvis du
beveger boken frem og tilbake her vil du finne den blinde flekken din
Du kan også gjøre samme øvelse med høyre øye dekket

Den blinde flekken (FAA Pilot’s handbook of aeronautical knoweldge)

Fargesyn og fargeblindhet
Det er tappene i øyet som gjør det mulig for oss å se farger. Det finnes tre forskjellige tapper som henholdsvis er
sensitive for fargene rød, grønn, og blå.
En som er fargeblind er ikke blind i betydning av vedkommende ikke ser, men har svekket fargesans, det vil si at
noen farger ikke oppfattes eller oppfattes annerledes. Fargesvakhet er derfor kanskje en bedre beskrivelse enn
fargeblindhet.
Fargesvakhet skyldes i hovedsak en genetisk defekt i de grønne og røde tappene. Menn er mer utsatt enn
kvinner. De fleste som har problemer med å skille mellom grønt og rødt, og selv om det er noen som også sliter
med fargene gult og blått, er det få som ikke ser noen farger i det hele tatt. I utgangspunktet kan man ikke få
legeattest 1 eller 2 dersom man er fargesvak, men siden det er grader av fargesvakhet, er det likevel være mulig
å bli godkjent dersom fargesvakheten er liten. Sjekk med flylegen!
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Samsyn og synsskarphet
Samsynet er viktig for å kunne vurdere dybde og avstand slik at vi oppfatter verden som den er – altså
tredimensjonal. Samsynet kalles også for et binokulært syn eller stereoskopisk dybdesyn.
Siden vi har to øyne og det er avstand mellom dem, er det to forskjellige bilder som sendes til hjernen, men ved
å kombinere bildene, får hjernen den informasjon den trenger for å gi oss dybde. Dersom vi bare betrakter et
objekt med ett øye, kalles synet for monokulært.
Det vi kaller synsskarphet eller visus er evnen vi har til å oppfatte små detaljer. Er visus dårlig, betyr det at vi har
problemer med å se detaljert enten på nært eller langs. Visus oppgis enten som brøk eller desimaltall (for
eksempel 3/9 eller 0,33. En visus på 3/9 betyr at det en normal person ser på ni meters avstand, må en person
med nedsatt syn seks meter nærmere for å se (fra tre meters avstand).
Tilpassing til forskjellige lysforhold
Øyet tilpasser seg til sterke lysforandringer veldig raskt (ca 10 sekunder). Men stirrer vi på et veldig sterkt lys
over lengre tid, vil øyets sensitivitet til lys reduseres. Dersom vi da snur synet fra utsiden og ser inn og ned i
cockpit en lys sommerdag, kan det ta litt tid før vi vender oss til lysnivået i cockpit, og vender vi oss den andre
veien, altså fra mørke til lys, blir vi oversensitive.

Utkikk
Som du husker sjekket vi nøye rundt oss før vi begynte å manøvrere og det er viktig at vi er klar over at det er
blindsoner rundt seilflyet, avhengig av om vi svinger, stiger eller går ned. Før vi utfører en manøver, kikker vi
derfor alltid:





Opp, før vi stiger
Ned, før vi foretar en nedstigning og,
Inn i svingretningen før vi skal svinge
Bak og ned når vi er på siste leggen før landing.

Forsiktige S‐svinger kan hjelpe under innflyging og utflyging.
Men hvordan oppfører vi oss når vi er etablert i en manøver? Hvor fester vi blikket da?
Vi fester ikke blikket, men vi lar øynene vandre over horisonten for å se etter annen aktivitet. Det finnes mange
metoder for å skanne, og hvilken vi velger er avhengig av flyets utforming og hva vi er mest komfortabel med.
Det viktigste er at vi ser ut og bruker øynene aktivt. Det hadde vært ønskelig om vi kunne se overalt til enhver
tid, men det er ikke mulig, så vi konsentrer oss om de områdene som er kritiske i hver flysituasjon (se kulepunkt
over).
Under normal flyging senker vi kollisjonsrisikoen ved å skanne i et område 60° til høyre og venstre for flyets
nese. Horisontalt skanner vi 10° opp og ned fra øyehøyde.
Et luftfartøy som er godt opplyst vil ha en større grad av kontrast og er derfor lettere å oppdage. Kontrast kan
også være en utfordring dersom vi prøver å skille et luftfartøy fra en bakgrunn bestående av varierende farger
og bygninger, da det vil «smelte» sammen med bakgrunnen helt til det nærmer seg vår posisjon.
Glem heller ikke at øyet er plaget med optiske illusjoner og at det kan spille oss noen skitne triks der vi strever
for å finne annen trafikk i lufthavet. For eksempel vil et luftfartøy fra en avstand på rundt en mil, se ut som det
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flyr over oss, og når det nærmer seg, vil det se ut som det går ned og gjennom vår høyde, selv om det hele tiden
er under oss.
Den grunnleggende metoden for å skanne etter annen trafikk kalles for «blokk»‐systemet og er basert på
teorien om at man klarer å oppdage annen trafikk om man fokuserer øynene på serier av punkter i luftrommet.
Luftrommet blir derfor delt opp i blokker. Hver blokk tilsvarer 10‐15° og krever minimum to til tre sekunders
oppmerksomhet, som for eksempel kan utføres på følgende måte:
Side‐til‐side skanning. Denne metoden går ut på at vi starter ytterst til venstre og lar blikket vandre mot høyre
mens vi sørger for å fokusere et par sekunder i hver blokk. Når vi er kommet helt til høyre i vindusruten, tar vi et
blikk inn i cockpit (instrumenter, navigering etc.) før vi begynner skanningen på nytt

Side‐til‐side skanning (skybrary.aero)

Front‐til side skanning. Her starter vi med å fokusere blikket i blokken som ligger midt i synsfeltet vårt. Vi
beveger øynene til venstre mens vi fokuserer i hver blokk, deretter beveger vi blikket til høyre på samme måten
som når vi utfører en side‐til‐side skanning. Når vi er kommet helt til høyre i vindusruten, tar vi også her et blikk
inn i cockpit før vi begynner skanningen på nytt
Tidsfordelingen mellom å se ut og å se ned er avhengig av intern arbeidsbyrde og ekstern trafikktetthet.
Generelt kan vi si at en skan tar rundt tre til fire ganger så lang tid som en titt på flyinstrumentene.
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Front-til-side-skanning (skybrary.aero)

Fartøysjefens ansvar og flygerskjønn
Vi har sett hva SERA sier om fartøysjefens ansvar og myndighet om bord, og til slutt i dette kapittelet skal vi
diskutere litt om fartøysjefens ansvar slik det er formulert i NCO.GEN.105.
Du er ansvarlig for luftfartøyet og alt om bord, inkludert bagasje og last. Det betyr at det er du som bestemmer
hvordan flyvningen utføres og det er du som må sørge for at du flyr slik at flyet og den du eventuelt har om bord
ikke på noen måte kan bli skadet. For å klare å gjøre det på en rasjonell og sikker måte er det også et krav om at
du bruker sjekklister og følger alle operasjonelle prosedyrer som brukes i klubben eller på flyskolen du går på.
Du skal også kontinuerlig vurdere flysikkerheten og å vurdere om det er forhold med deg selv (for eksempel
tretthet eller sykdom) eller med seilflyet eller været som gjør at du bør lande på første og beste flyplass. Under
kritiske faser av flyvningen, for eksempel ved start eller landing, eller om du mener det er viktig for
flysikkerheten, skal du ikke gjøre andre ting enn å fly flyet på en sikker måte. Kommer du i en nødssituasjon skal
du gjøre alt du kan for å berge flyet, og den du har med deg om bord (inkludert deg selv). I en slik situasjon kan
du, dersom det er sikkerhetsmessig nødvendig, fravike regler og prosedyrer.
Rent fysisk har du som fartøysjef ansvar for at du alltid har på deg setebeltet når du sitter på plassen din og at
du ikke slipper seilflyets styreorganer med mindre en annen flyger kan overta kontrollene.
Opplever du farlig vær eller farlige situasjoner underveis som du antar også vil påvirke eventuelle andre
flyvninger i området, må du fortelle det til lufttrafikktjenesten, eventuelt også til operativ seilflyleder, slik at de
kan varsle videre. Det er også et krav at du informerer lokale myndigheter og sender rapport til Luftfartstilsynet
etter gjeldende retningslinjer dersom du (mot formodning) har utført en ulovlig handling under flyvningen.
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Noen flygere har en tendens til å ta større risiko, for eksempel på et flystevne, dersom de blir sett å beundret av
andre.
Når vi snakker om at du skal lære å bli en sikker fartøysjef tenker vi i på at du skal opparbeide deg (ja du må
jobbe for det) kompetanse på en rekke områder som er vitale for flysikkerheten – vi kaller det i et sekkebegrep
for flygerskjønn (airmanship). Noen definerer flygerskjønn som:
«Å konsekvent bruke gode ferdigheter og gode vurderinger for å nå flyvningens mål»
Det betyr at vi planlegger, flyr og tar valg underveis slik at vi på en sikker måte kan fullføre den flyvning vi har
planlagt. For å kunne gjøre det må vi ha teoretisk kunnskap og motoriske evner (styre flyet), beherske kunsten å
kommunisere og å navigere, samtidig som vi takler unormale‐ og nødsituasjoner og har vilje og kunnskap til å
overleve dersom vi må nødlande i terrenget. Følgende faktorer spiller inn når det gjelder flygerskjønn:
Vi må ha sunne og sikre holdninger(«attitudes»), det betyr hvordan vi reagerer på ting som skjer, hvordan vi
oppfører oss og hvilke synspunkter vi har. I flyging har vi identifisert fem holdninger som er farlige når vi skal ta
beslutninger eller reagerer. Siden de fleste av oss enten har én eller flere av disse holdningene, eller ligger i
nærheten til noen av dem, er det viktig at vi jobber for at de ikke skal dominere en flyvning. De fem holdningene
er:
1. Den anti‐autoritære som sier at «reglene er for alle andre enn meg». Her er det viktig at vi følger regler
og forskrifter, de er vanligvis korrekte.
2. Den impulsive som føler sterkt at «jeg må reagere nå, det er ikke tid til noe annet».
3. Den usårbare som tror at «det kommer ikke til å skje med meg». For eksempel en flyger som
bestemmer seg for å fly over et stort skogsområde uten å ha tilstrekkelig høyde, fordi han selv mener at
han har ekstraordinære evner når det gjelder flyging.
4. Tøffingen (macho) som skryter «jeg skal vise deg at jeg klarer å gjøre det» (men vi kan si at det er dumt
å ta en slik høy risiko), og til slutt:
5. Lille «Tussi» som er ganske resignert og sukker «det er ingen vits».
Personligheter som har ekstreme ambisjoner og vilje til å tvinge en sak igjennom, vil uansett påvirke evnen til å
løse problemer på en tilfredsstillende måte, men mangel på disiplin, impulsivitet, usårbarhet, resignasjon,
overvurdering og tøffhet, regnes for øvrig for de farligste holdninger en flyger kan ha.
Kjenner du deg igjen på ett eller flere punkter? Da må du skrive det bak øret og tenke deg to ganger om før du
reagerer, for du kommer til å få nok utfordringer under flytreningen.
Å ha godt flygerskjønn betyr også at vi hele tiden holder oversikt over hva som skjer under flyvningen, det kalles
situasjonsforståelse («situational awareness»), og at vi løser problemer og tar beslutninger samtidig som vi hele
tiden takler en økende arbeidsbelastning.
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Som fartøysjef er du ansvarlig for luftfartøyet og de som er om bord (Pixabay)

Problemer med trykkutjevning under nedstigning
Problemer med trykkutligning under flyging kan også skje ved oppstigning, men skjer hyppigst når vi går ned.
Vi har alle vært forkjølet, det er en tilstand som er ganske så alminnelig, og kanskje også derfor ufarliggjort, men
den kan ha en stor innvirkning på vår evne til å fly. En forkjølelse kan innvirke på balanse og konsentrasjon, og gi
oss både smerte og gjøre oss trette. Flyr vi når vi er forkjølet, øker vi også risikoen for at indre øre og bihuler kan
skades, noe som vi skal se på etter hvert. Symptomer på forkjølelse kan for eksempel være:









Sår hals
Rennende nese
Vanskeligheter med å puste gjennom nesen
Vondt i bihulene
Snufsing og hosting
Hodepine
Følelse av vertigo og svimmelhet
Midlertidig dårlig hørsel

Hver og en av disse symptomene spiller eksempelvis inn på om vi får en god natts søvn, eller ei, og kan på den
måten gjøre oss ganske trette og utslitte om dagen. Vi blir lett distraherte og er ganske så puslete, noe som igjen
virker inn på vår evne til eksempelvis å ta beslutninger. I tillegg er trykkutjevning en viktig faktor.
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Trykkutjevning
Mellomøret og bihulene har hulrom som inneholder luft som utlignes med trykket som er rundt omkring oss.
Den delen av øret som sørger for det er øretuben («Eustachian tube»), som går fra mellomøret til svelget, og er
eneste forbindelse mellom mellomøret og atmosfæren. Øretuben virker som en enveisventil hvor luften slipper
lett ut, men ikke så lett inn.

Øretuben utligner trykkforskjeller (FAA piilot’s handbook of aeronautical knowledge)
Vi vet at trykket rundt oss faller når vi stiger opp. I mellomøret får vi da et lite overtrykk, som utjevnes
regelmessig ved at luft går ut av øretuben. Normalt gir en oppstigning lite trykkutjevningsproblemer.
Når vi går ned, derimot, er det andre ting som skjer. Hvis trykket i mellomøret ikke kan utjevnes med det
stigende trykket som omgir oss, blir det for lavt, og trommehinnene suges innover. Det gir dotter i ørene.
Vi må da selv ved å gape, gjespe, svelge eller bevege underkjeven, presse luft gjennom øretuben og opp i
mellomøret for å utjevne trykket, og hvis ikke det gir ønsket resultat, kan vi holde for nesen og blåse kraftig
mens vi også holder munnen lukket (Valsalvas‐manøver). Når trykket utjevnes kjenner vi at det «popper» i øret.
Trykket i hulrommene i overkroppen og i hodet vil med det øke, og luft vil bli presset opp i øretuben slik at
trykket utjevnes. Det må dog bemerkes av Valsalvas‐manøveren kan føre til skader i det indre øret, og til
blodsirkulasjonsendringer som kan føre til at vi besvimer. Den skal derfor brukes med forsiktighet.
Dersom vi ikke klarer å utjevne trykket, kan det i verste fall føre til sterke smerter og sprukket trommehinne. En
mulig løsning på et slik dilemma, er selvfølgelig å klatre opp igjen (ikke alltid mulig med et seilfly), og deretter
foreta en forsiktig nedstigning på nytt.
Siden en trykkutjevning kan være problematisk når vi er friske, skjønner vi at den kan gi store konsekvenser for
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en flyger som er forkjølet. I et slikt tilfelle kan det bløte vevet i bihulene og øretuben hovne opp og gjøre det
enda vanskeligere for luften å strømme inn i øretuben under nedstigning. Selv Valsalvas‐manøver kan komme til
kort, og smertene kan bli intense.
Dersom vi klarer å utjevne trykket på det ene øret, men ikke på den andre, kan vi oppleve en form for
trykkvertigo som gjør oss svimle. En forkjølelse kan også påvirke det indre øret og gjøre oss desorienterte.
Også bihulene kan gi oss problemer, selvfølgelig, har vi en bihulebetennelse er smertene så intense at vi neppe
flyr i utgangspunktet, men også når vi er forkjølet kan bihulene gi oss problemer.
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Kapittel 7
Flytelefoniprosedyrer, radio og bruk av transponder
Flyradio og talekommunikasjon
Dersom det er krav om to‐veis radiosamband på en flyplass, og / eller i det luftrommet som vi skal fly i, er det
krav at vi har med oss radioutstyr som gjør det mulig for oss å kommunisere på radio med de luftfartsstasjoner
som kontrollerer eller informerer på flyplassen eller i luftrommet. Det er også et krav om at radioutstyret vårt
kan sende på nødfrekvensen 121, 5 MHz. Den som er fartøysjef må også ha gyldige flytelefonirettigheter.
Ved slep, kan det være to‐veis radioforbindelse mellom seilfly og motorfly (slepeflyet), men ikke nødvendigvis.
Da må vi bruke signaler. Også ved vinsjstart kan vi bruke radio. Mer om det senere i boken.
For å få installere en radio om bord i et seilfly, må vi ha konsesjon, og radioen må også være godkjent til bruk i
luftfartøy.
Å snakke på seilflyets radio kalles for talekommunikasjon («voice communications») og er definert som en
utveksling av stemme og eller / data mellom et luftfartøy og en bakkestasjon som for eksempel et kontrolltårn.
Tradisjonelt brukes radiokommunikasjon på frekvensene HF, VHF og UHF.
Bruken av radio, oppstod som så mye annet, på slutten av 1800‐tallet da sammenhengen mellom lys, elektrisitet
og magnetisme ble oppdaget og man fant ut at elektriske og magnetiske felt sprer seg utover i rommet som
bølger. Disse bølgene kalles for radiobølger og brukes i dag for talekommunikasjon, radionavigasjon og radar.
Omtrent på samme tid klarte en italiener med navn Marconi å sende og å motta trådløse morsesignaler (tegn
som består av prikker og streker og grupper av tegn som er atskilt med mellomrom). Det ble gjort ved å slå på
radiobølgene i takt med morsesignalet, og med tiden fant de også ut at de faktisk kunne «henge» tale på
radiobølgen, slik at også lyder kunne overføres. Det kalles for å modulere radiobølgen.

Morse – bærebølgen blir slått av og på (Slik virker radioen, Nils Kr Rossing, Vitenskapssenteret)
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Hva er en radiobølge? Noen begreper
Radiobølger eller radiosignaler er elektromagnetiske bølger som består av elektriske og magnetiske felt.
Radiobølgene brer seg gjennom rommet med en konstant hastighet på 300 000 km/s. Hvor fort eller ofte
bølgene går opp og ned kalles for frekvens og måles i svingninger per sekund. Avstanden mellom to bølgetopper
kalles for bølgelengde. En høy frekvens har en kort bølgelengde, mens ved en lav frekvens er bølgelengden lang.

Frekvenser og bølgelengder (Slik virker radioen, Nils Kr Rossing, Vitenskapssenteret)

Frekvens har betegnelsen Hertz (Hz), men det er en liten måleenhet slik at når vi snakker om flyradioer ganger vi
heller hertz med tusen eller en million og får henholdsvis kilo (KHz) og megahertz (MHz).
Sammenhengen mellom frekvens og bølgelengde blir derfor:
Bølgelengde (meter) x frekvens (Hz) = 300 000 000 m/s
Bølgelengde (meter) x frekvens (KHz) = 300 000 m/s
Bølgelengde (meter) x frekvens (MHz) = 300 m/s
Bånd
Betegnelse
Frekvensområde
ELF
Ekstremt lav frekvens
3 – 30 Hz
SLF
Super lav frekvens
30 – 300 Hz
ULF
Ultra lav frekvens
300 – 3000 Hz
VLF
Veldig lav frekvens
3 – 30 KHz
LF
Lav frekvens
30 – 300 KHz
MF
Medium frekvens
300 KHz – 3000 kHz
HF
Høy frekvens
3 – 30 MHz
VHF
Veldig høy frekvens
30 MHz – 300 MHz
UHF
Ultra høy frekvens
300 MHz – 3000 MHz
SHF
Super høy frekvens
3 – 30 GHz
EHF
Ekstremt høy frekvens
30 GHz – 300 GHz
Til seilflysertifikatet skal du i hovedsak lære om HF og VHF.

Bølgelengde
100 000 – 10 000 km
10 000 – 1000 km
1000 – 100 km
100 – 10 km
10 – 1 km
1 km – 100 m
100 m – 10 m
10 – 1 m
1 m – 10 cm
10 – 1 cm
1 cm – 1 mm

Båndbredden er bredden av et frekvensbånd, det vil si forskjellen mellom øvre og nedre grensefrekvens. For
eksempel vil VHF ha en båndbredde på 270 MHz.
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En bærebølge er en radiobølge som sendes ut fra en stasjon. Som ordet indikerer bærer den med det vi ønsker å
henge på bølgen, det være seg tale, musikk, morse eller data. Å henge noe med bølgen kan gjøres på forskjellige
måter og vi kaller det for å modulere.


På‐av modulasjon er rett og slett å slå bærebølgen på og av (som morse), men fungerer dårlig med tale,
da tale inneholder flere nivåer og nyanser som det ikke er mulig å få frem ved denne metoden



Amplitude modulasjon (AM), her varierer nivået (amplituden) på bærebølgen i takt med talesignalet.
Ulempen med AM er at den er utsatt for støy.

Amplitudemodulasjon (Slik virker radioen, Nils Kr Rossing, Vitenskapssenteret)



Frekvensmodulasjon (FM), her varierer frekvensen på bærebølgen i takt med talesignalet, mens nivået,
altså amplituden er fast. Siden amplituden ikke inneholder informasjon er det mindre støy.

Frekvensmodulasjon (Slik virker radioen, Nils Kr Rossing, Vitenskapssenteret)

I luftfartens talekommunikasjon bruker vi AM.
Vi ser at siden vi har et så stort spektrum av frekvenser og bølgelengder, vil det spille inn på hvordan
radiobølgene forplanter seg i atmosfæren.
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VLF, LF og MF har relativt lange bølgelengder og kalles for bakkebølger eller overflatebølger fordi de følger
jordens krumming («curvature») fra sende‐ til mottakerantennen.
Radiobølger fra HF stråler ut i en rett linje, og følger ikke jordens krumming, men de treffer ionosfærelaget i
atmosfæren og reflekteres tilbake (kalles for «skip») og slik oppnås det en lang rekkevidde. For eksempel bruker
flytrafikk over Atlanteren HF som kommunikasjonsradio. HF‐bølgene kalles for troposfærebølge («sky wave»). Er
utsatt for atmosfæriske forstyrrelser
For å motta og sende signaler på frekvensene som ligger mellom 118 og 137 MHz (VHF) må vi ha det som kalles
for en optisk rekkevidde («LOS – line of sight»). Det betyr at det ikke må være noen hindringer mellom sender /
antenne og mottaker. Det betyr at terrenget spiller inn på mottakerforholdene men dess større høyde vi har,
dess lengre kan vi opprettholde radiokommunikasjon med en bakkesender, under forutsetning av at vi er
innenfor senderens maksimale rekkevidde. Det samme gjelder for radionavigasjonshjelpemidler som sender i
frekvensområdet 108 til 117, 975 MHz og for radiokommunikasjon UHF 300 MHz til 3 GHz, samt for SHF 3 GHz til
30 GHz. Dette skyldes at sendestrålene er rettlinjede og at de ikke bli reflektert fra noe atmosfærisk lag.

Forskjellige typer radiobølger (zigya.com)

Det er et pensumkrav at du kan regne ut rekkevidden på VHF‐radioen din. Tommelfingerregel er 12 x roten av
seilflyets høyde, angitt som flygenivå.
Eksempelvis om vi befinner oss på FL050 (5000 fot) er rekkevidden (under forutsetning av «line of sight»)
√50 𝑥 12

85 𝑁𝑀

Vi kan i snitt regne med at en VHF‐sending over flatt terreng har beholder god kvalitet i ca. 95 NM (x1.852) = 176
km.
I luftfart er fremdeles VHF kommunikasjon den primære måten å kommunisere på. VHF talekommunikasjon
foregår i frekvensområdet 118 MHz til 136.975 MHz. I dette frekvensområdet ligger det også radiokanaler, som
ikke har noe med populærmusikk å gjøre, men som er konstruert ved hjelp av frekvenstildeling fra offentlige
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myndigheter. Med en kanalseparasjon på 25 KHz (som er vanlig) gir dette 720 distinkte og separate kanaler.
Men det er et stadig behov for nye frekvenser og europeiske luftfartsmyndigheter har nå innført en
kanalseparasjon for kommunikasjonsradioer på 8.33 KHz.
Når vi snakker over VHF, snakker sender vi og mottar vi på samme frekvens. Det betyr at bare en kan sende til
enhver tid ved at frekvensen brukes vekselsvis i de to retningene. Det betyr at dersom vi snakker «i munnen på
hverandre» vil vi blokkere hverandres radiosending.

Hva er en flyradio?
En flyradio består av en del som sender – senderen («transmitter») og en del som mottar – mottaker
(«receiver»). Siden disse to delene sitter i samme boks er en flyradio da blitt hetende «transceiver». Selve
flyradioen er bygget for å overføre tale i begge retninger, men ikke samtidig. Det betyr at når vi sender fra en
flyradio, vil den ikke kunne motta. Det skjer veldig enkelt ved at mottakerdelen slås av og senderdelen på når vi
trykker på sendeknappen.
Siden radiobølger er elektromagnetiske bølger følger det logisk at vi trenger en leder for å fange opp og å sende
disse bølgene. Vi kaller denne lederen for en antenne.

Hvordan bruker vi en flyradio?
Når vi er kommet til punktet «RADIO ON» på sjekklisten, gjør vi akkurat som det står. Vi slår radioen på for å
kunne bruke den. Det høres ut som en selvfølge, men det er nok av flygere som har innrømmet at de har prøvd
å sende med radioen avslått. Enda flere av oss har prøvd å sende med radioen påslått, og det er jo fint, men
med volumknappen på minimum styrke. Dette fører ofte til en smule forvirring i cockpit, da sendingen går ut,
mens svaret tilsynelatende uteblir.
Vi sørger derfor for at volumknappen er satt til et nivå hvor vi hører hva som blir sagt. Vi sjekker også at
høyttaler, hodetelefoner og mottaker virker. Det gjør vi ved å sette radioens «ON» knapp i posisjon «TEST» og
høre at det er støy før vi slår den tilbake til «ON».

Sendeteknikk
Sendeteknikken vår må være slik at hver enkelt sending er lett å forstå. Det skal ikke være tvil om hva vi sier. Vi
skal derfor:









Sjekke at vi har satt inn korrekt frekvens
Lytte før vi snakker slik at vi ikke forstyrrer andre sendinger på frekvensen
Tenke igjennom hva vi skal si og ha det klart i hodet før vi sender
Uttale hvert ord klart og tydelig
Holde en jevn talehastighet og ta hensyn dersom meldingen skal skrives ned av mottaker
Holde konstant stemmestyrke
Holde konstant avstand fra mikrofonen
Midlertid avbryte sendingen om vi bruker håndmikrofon og vender hodet bort fra mikrofonen

Følgende forhold kan gjøre det vanskelig for andre å oppfatte meldingene våre:




Avkutting av ord ved sendingens begynnelse eller slutt. Det kan skje om vi snakker før vi trykker ned
sendeknappen eller fortsetter å snakke etter at vi har sluppet sendeknappen opp
Overdreven bruk av høflighetsfraser
Bruk av nølelyder
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Sending mens det er andre som allerede snakker på frekvensen. Det kalles for dobbelt sending («double
transmission»), og betyr at vi blokkerer alle andre som sender
Dersom sendeknappen ikke går til av‐posisjon når vi slipper den opp etter å ha sagt det vi skal vil
frekvensen bli blokkert («jammed»). Det vil i praksis si at ingen andre som er på frekvensen vil kunne
høres når de sender. Derimot vil alle høre hva de sier i luftfartsstasjonen / luftfartøyet som er årsak til at
frekvensen ble blokkert, og det kan jo være riktig så flaut. De fleste moderne radioer viser et tegn, for
eksempel «TX» når vi sender, slik at det vil gi en pekepinn på om frekvensen er blokkert eller ei

Det er også viktig at vi snakker slik på radioen at mottakeren forstår oss. Det betyr at sendingene våre bør være
konsise og avgitt med normal stemmestyrke. Vi bruker da en standard radiofraseologi som alle må kunne.

Fonetisk alfabet – standard fraseologi
Når vi snakker på radioen bruker vi det fonetiske alfabetet som er et bokstaveringsalfabet. Bruk av korrekt
fraseologi er viktig for flysikkerheten da kommunikasjonsfeil og feil bruk av fraseologi ofte er en medvirkende
grunn til hendelser hvor mindre fly (GA) er involvert.
Bokstav
Fonetisk alfabet
A
Alpha
B
Bravo
C
Charlie
D
Delta
E
Echo
F
Foxtrot
G
Golf
H
Hotel
I
India
J
Juliet
K
Kilo
L
Lima
M
Mike
N
November
O
Oscar
P
Papa
Q
Quebeck
R
Romeo
S
Sierra
T
Tango
U
Uniform
V
Victor
W
Whiskey
X
X‐ray
Y
Yankee
Z
Zulu
Skal vi for eksempel bokstavere LNGAM, sier vi Lima November Golf Alpha Mike.
Sifre uttales, med unntak av tallene 4, 5 og 9, som vanlig på engelsk.
Four = 4 = FOW‐er
Five = 5 = FIFE
Nine = 9 = NIN‐er
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Siffer eller del av
siffergruppe
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DECIMAL
HOUNDRED
THOUSAND

Uttale på engelsk

Uttale på norsk

ZE‐RO
WUN
TOO
TREE
FOW er
FIFE
SIX
SEV en
AIT
NIN er
DAY SEE MAL
HUN dred
TOU SAND

Uttales slik det er vanlig i
norsk dagligtale

Komma
Hundre
Tusen

Grupper med siffer sendes ved å uttale hvert enkelt siffer for seg. Alle siffergrupper som benyttes i sending og
som inneholder hele hundre eller tusentall, skal sendes ved å uttale hvert siffer av hundretall eller tusentall
etterfulgt av ordet hundre («HUNDRED») eller tusen («THOUSAND»)
Kombinasjonen at tusentall og hele hundretall skal sendes ved å utale hvert siffer i antallet av tusentall
etterfulgt av ordet tusen og deretter sifferet i antall hundretall etterfulgt av ordet hundre. For eksempel;



1500 = ONE THOUSAND FIVE HUNDRED
12500 = ONE TWO THOUSAND FIVE HUNDRED

Frekvenser med desimaler sendes sammen med uttalt komma og inntil to sifre etter desimaltegnet. For
eksempel:




118.00 = ONE ONE EIGHT, DECIMAL ZERO ZERO
119,97 = ONE ONE NINE, DECIMAL NINER SEVEN
120,45 = ONE TWO ZERO DECIMAL FOUR FIVE

Frekvenser uten desimaler sendes som en vanlig siffergruppe. For eksempel:
323 = THREE TWO THREE
347 = THREE FOUR SEVEN
Hvis vi skal angi høyden vår i henhold til et flygenivå begynner vi høydeangivelsen med ordet flygenivå («flight
level»). For eksempel:
Flight level 85 = FLIGHT LEVEL EIGHT FIVE
Flight level 100 = FLIGHT LEVEL ONE ZERO ZERO
Hvis vi skal angi høyden vår i henhold til høyde over bakken eller havet («HEIGHT / ALTITUDE»), avslutter vi
høydeangivelsen med ordet fot («FEET») eller meter. For eksempel:
1500 fot = ONE THOUSAND FIVE HUNDRED FEET
900 meter = NINE HUNDRED METER
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Vi har også en rekke standard ord og uttrykk som brukes av alle som flyr. De har vi samlet i et eget kapittel, men
du må også sette deg godt inn i de radiotelefoniprosedyrer som gjelder for seilflyging på plassen du skal operer
fra.

Lese tilbake frekvenser ved forskjellig kanalseparasjon
I de tilfeller hvor kanaler på VHF‐sambandet er separert med 25 kHz, skal kun de fem første sifre nyttes for å
identifisere sendingens senterfrekvens på radiotelefonisambandet. Ikke mer enn to sifre av betydning angis
etter desimaltegnet. Der disse er to nuller, regnes det som tilstrekkelig å angi kun en null.
I de tilfeller hvor kanaler på VHF‐sambandet er separert med 8,33 kHz, skal alle seks sifre av den numeriske
betegnelsen nyttes for å identifisere sendekanalen på radiotelefonisambandet. Tre sifre etter desimaltegnet skal
nyttes for alle 8,33 kHz kanaler.

Kalling og meldinger
Vi deler en sending i to deler. Den første kaller vi for en oppkalling eller anrop, og den andre for en melding. Ved
første oppkall etablerer eller oppretter vi radioforbindelsen. Før vi trykker ned sendeknappen må vi tenke på et
par ting.
For det første må vi si hvem vi vil snakke med, og for det andre må vi fortelle den vi vil snakke med hvem vi er.
Til det bruker vi kallesignal («C/S – call sign»). Et kallesignal er med andre ord navnet til den vi snakker med, og
hva vi selv heter og er delt mellom luftfartsstasjoner og luftfartøy:
Luftfartsstasjoner, det vil si enheter som tårn, AFIS, bakkekontroll osv. Kallesignalet er stedsnavnet og
betegnelsen på enheten eller tilgjengelig tjeneste som enheten yter.
Enhet / tilgjengelige tjeneste
Kontrollsentral
Innflygingskontrolltjeneste
Radarkontrollerte innflyginger
Radarkontrollerte utflyginger
Radarledning for finale
Tårnkontrolltjeneste
Bakkekontroll (del av tårnkontrolltjeneste)
Radar (generelt)
Radar for presisjonsinnflyging
Radiopeilestasjon
Flygeinformasjonstjeneste / AFIS‐enhet
Luftfartsstasjon
Levering av klareringer
Trafikkregulering på oppstillingsplattform
Flyplass uten etablert lufttrafikktjeneste

Betegnelse
CONTROL (kontroll)
APPROACH (innflyging)
APPROACH (innflyging)
DEPARTURE
DIRECTOR
TOWER (tårn)
GROUND
RADAR
PRECISION
HOMER
INFORMATION (informasjon)
RADIO
DELIVERY
APRON
AERODROME (flyplass)

Luftfartøyets kallesignal skal være i samsvar med en av følgende typer:




Luftfartøyets registrering. For eksempel LN‐GAM. Luftfartøyets navn eller navn på luftfartøyets modell
eller type kan føyes til foran registreringen. For eksempel Glider LN‐GAM. Kallesignalet kan forkortes.
For eksempel LGAM, LAM, Glider LGAM eller Glider LAM.
Et flyselskaps radiotelefonibetegnelse etterfulgt av de fire siste tegn i luftfartøyets registrering. For
eksempel Scandinavian NNCR. Kallesignalet kan forkortes til Scandinavian NCR. Dette brukes sjeldent da
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all ervervsmessig rutegående luftfart bruker rutenummer og da heter det for eksempel Scandinavian
907. Dette kallesignalet kan ikke forkortes
Når vi kaller opp skal fullstendig kallesignal alltid benyttes, men dersom luftfartsstasjonen forkorter kallesignalet
vårt, kan vi også gjøre det samme i videre sending med enheten.
Det er en fordel å være godt forberedt når vi skal snakke på radioen. Det betyr at vi vet hva vi skal si. Ved første
gangs oppkalling gjelder følgende hovedregel:





Hvem er jeg? / Kallesignal
Hvor er jeg? / Posisjon på bakken eller i luften + høyde
Hva ønsker jeg?
Hva vet jeg? / For eksempel ATIS og kjenner til vær / vind og det lokale trykket

En oppkalling eller et anrop kan for eksempel være: «Farris approach, LN‐GAM good morning»
Enheten «approach» vil da sannsynligvis svare på dette oppkallet med: «LN‐GAM Farris approach, good
morning, go ahead».
Dersom vi hører en oppkalling, men ikke er helt sikker på om den er til oss eller noen andre, venter vi til
kallesignalet blir sendt på nytt.
Når luftfartsstasjonen sier «go ahead», betyr det at vi kan komme med meldingen vår som skal være kortfattet
og entydig. Det skal brukes standard radiofraseologi hvis denne er dekkende for meldingen som ønskes sendt.
Hvis ikke er det lov å komme med klartekst.
På en kontrollert flyplass får vi instruksjoner og klareringer når vi skal ta av, fly over og lande. En instruksjon kan
for eksempel være at vi får beskjed om å ta hensyn til annen trafikk, mens en klarering er en tillatelse til å takse
eller fly i samsvar med de vilkår som gis i tillatelsen, for eksempel klarering til en viss posisjon. Denne posisjonen
er da klareringsgrensen («clearance limit»).
En posisjonsmelding består av kallesignal, tid for passering og høyde. Når vi flyr etter VFR‐reglene kan vi sløyfe å
sende tiden i posisjonsmeldingen dersom meldingen sendes samtidig som vi passerer over posisjonen. Vi sender
alltid vår posisjon før vi flyr inn i luftrom klasse C, D samt i G dersom vi skal fly inn i en RMZ.

Prøvesendinger
Det er mulig å teste radioen ved å kjøre et spesielt oppkall med meldingen «RADIO CHECK». Da begynner vi med
navnet på stasjonen vi kaller, hvem vi er (kallesignal), ordene «RADIO CHECK» og hvilken frekvens som brukes.
Som svar skal vi da ha tilbake vårt kallesignal, kallesignal på enheten som svarer og informasjon om sendingens
kvalitet etter følgende lesbarhetsskala («readability scale»), eksempelvis «READING YOU 4»
1)
2)
3)
4)
5)

Uleselig («unreadable»)
Leselig nå og da («readable now and then»)
Leselig, men med vanskelighet («readable but with difficulty»)
Leselig («readable»)
Fullstendig leselig («perfectly readable»)
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Radiofeil («lost communication procedure»)
Dersom vi opplever at radioen ikke fungerer, kan dette skyldes en feil i senderen, mottakeren eller begge. Det
kan også skyldes at vi ikke har skrudd radioen på, at volumknappen er skrudd ned, eller at vi ikke er på korrekt
frekvens, så det første vi gjør er å sjekke dette.
Dersom det oppstår en kommunikasjonssvikt som medfører at vi ikke kan kalle opp eller opprettholde to‐veis
radiosamband på en flyplass, og / eller i et luftrom, skal vi først prøve å få kontakt med lufttrafikktjenesten ved
hjelp av alle tilgjengelige midler. Dersom vi er i nærheten til en kontrollert eller AFIS‐betjent flyplass
(lokaltrafikk), skal vi også holde utkikk etter anvisninger som gis ved lyssignal.
Får vi kommunikasjonssvikt skal vi:





Sette SSR‐transponder til kode 7600 om vi har dette om bord
Fortsette flyvningen i VFR‐forhold
Lande på den flyplass (landingssted) som egner seg best, og
Levere ankomstmelding til relevant flygekontrollenhet på hurtigst mulig måte

Har vi radio om bord, er det viktig å si i fra at vi er i nød. Det finnes en rekke prosedyrer på hvordan vi skal gjøre
det, men før vi snakker i radioen, er det viktig at vi tenker litt over hvordan vi prioriterer radiobruk under
flyvningen, spesielt om vi er i nød. Studier viser nemlig at mange har en tendens til å bli så fokusert på å løse et
problem at de noen ganger glemmer å fly seilflyet.
1. Først og fremst må vi fly seilflyet. Det kaller vi på engelsk for «aviate».
2. Dernest må vi navigere seilflyet, i sin enkleste form betyr det at vi vet hvor vi er og hvordan vi kommer
dit vi ønsker. Det kaller vi på engelsk for «navigate».
3. Til slutt prioriterer vi å snakke på radioen under forutsetning av at vi har situasjonen under kontroll. Det
kaller vi på engelsk for «communicate».
I luftfartsverdenen kan vi si at disse tre punktene gir en felles tilnærming til alle situasjoner vi kan risikere å
oppleve under en flyvning. Vi sier derfor AVIATE – NAVIGATE – COMMUNICATE, og har det som rettesnor.

Nød‐ og il‐samband
Nød er en situasjon der alvorlig og / eller overhengende fare truer, og øyeblikkelig hjelp trengs.
Radiofraseologien «MAYDAY» indikerer nød og kalles et signal.
En nødkalling på flyradioen skal inneholde tre ganger MAYDAY og fraseologien THIS IS (dette er) etterfulgt av
seilflyets kallesignal, også uttalt tre ganger. En nødkalling kan vi godt kalle for «opprop».
Hører vi en nødkalling på frekvensen vi bruker, må vi stoppe å sende umiddelbart og fortsette å lytte.
En nødkalling etterfølges av en nødmelding som i utgangspunktet består av følgende deler:






MAYDAY
Identifikasjon, for eksempel LN‐GAP
Posisjon
Informasjon om type nød
Alle andre opplysninger som kan være til hjelp

Vi sier i «utgangspunktet» fordi vi har lov å bruke hvilket som helst middel for å vekke oppmerksomhet, oppgi
vår posisjon og få hjelp.
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Il er en situasjon der sikkerheten til et luftfartøy eller et annet fremkomstmiddel eller personer om bord eller
innen synsvidde er berørt. Til forskjell fra en nødsituasjon er øyeblikkelig hjelp ikke nødvendig.
Radiofraseologien PAN PAN indikerer il‐ eller hasteforhold, og kalles også for et signal. PAN PAN kan for
eksempel brukes om vi blir syke, og trenger rask hjelp etter at vi har landet.
Et il‐ eller hasteforhold innledes med radiofraseologien PAN PAN sagt tre ganger, deretter kallesignalet til
stasjonen vi kaller sagt tre ganger etterfulgt av fraseologien THIS IS (dette er) eget kallesignal, også uttalt tre
ganger og så kommer meldingen (hva som haster) i klartekst.
Det er kun fartøysjefen som kan bestemme om det skal sendes et nød‐ eller il‐signal eller ei.
Nødkalling og nødmelding har første prioritet på frekvensen. Flyr vi på en flyplass hvor trafikken styres av
flygeledere eller informeres av AFIS‐betjenter, vil et luftfartøy som har erklært en nødsituasjon også ha
førsteprioritet i trafikkavviklingen.
Il‐ og hastemeldinger har andreprioritet på frekvensen, det gjelder også i trafikkavviklingen.
Dersom du hører en MAYDAY eller en PAN PAN‐melding som ikke blir besvart, må du hjelpe til ved å først
kvittere for meldingen og deretter overbringe meldingen videre. Det er viktig at den som er i nød får vite at det
er noen «der ute» som har mottatt meldingen.
Det er også et krav at vi sender nødmelding for et annet luftfartøy:




Når den som er i nød ikke selv er i stand til å sende nødmelding
Når vi mener at ytterligere hjelp er nødvendig
Når vi har hørt en nødmelding som det ikke er svart på

Å sende nødmelding for andre kalles for en MAYDAY RELAY‐melding. Den begynner med ordene MAYDAY RELAY
sagt tre ganger, deretter hvem vi er, uttalt tre ganger og til slutt ordet MAYDAY før vi kommer med en
situasjonsrapport (vi ser noen som havarerer) eller med meldingen som vi har mottatt og skal sende videre
(RELAY).
Normalt foregår et nødsamband på den frekvensen oppropet ble foretatt på. Alle luftfartøy som ikke er i nød på
samme frekvens vil under en nødsituasjon få beskjed om at det skal holdes radiotaushet. Da bruker flygelederen
radiofraseologien «STOP TRANSMITTING MAYDAY» (stopp sending – mayday).
For å unngå kaos kan flygelederne i samme slengen be all trafikk som ikke er i nød om å gå over på en ny
frekvens ved å uttale ny frekvens bak ordet MAYDAY.
Er vi i nød, kan vi for øvrig bruke den frekvensen som passer oss best, enten nødfrekvensen 121,50 MHz eller
hvilken som helst annen frekvens, men det naturlige er å opplyse om at vi er i nød på den frekvensen som vi
allerede befinner oss på. Da sparer både vi og lufttrafikktjenesten tid.
Nød- og hastesignaler
Er vi i nød, har vi for øvrig lov til å bruke alle hjelpemidler vi har til rådighet for å tiltrekke oss oppmerksomhet,
gjøre vår posisjon kjent, og å påkalle hjelp. ICAO Annex 10 lister likevel opp en rekke standard signaler som det
er et krav at du kan:
Følgende nødsignaler, brukt sammen, eller hver for seg, betyr at alvorlig og overhengende fare truer, og at
øyeblikkelig bistand er nødvendig:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Signalet SOS i morse
Over radio (MAYDAY)(som vi allerede har sett på)
Over datalinje (MAYDAY eller tilsvarende)
Raketter eller bluss med rødt lys, avfyrt én av gangen med korte mellomrom
Et fallskjermbluss med rødt lys
Innstilling av transponder på kode A 7700 (se under)

Følgende hastesignaler, brukt sammen, eller hver for seg, betyr at vi er i vanskeligheter som gjør det nødvendig
å lande, men at vi ikke trenger øyeblikkelig hjelp:
1. Slå på og av landingslysene (om aktuelt) gjentatte ganger, eller
2. Slå på og av navigasjonslysene (om aktuelt) gjentatte ganger, på en måte som kan skilles fra normal
operasjon
Følgende signaler, brukt sammen eller hver for seg, som betyr at vi har en svært viktig melding å sende om
sikkerheten til et skip, luftfartøy, eller annet fartøy, eller en person som befinner seg om bord eller er i sikte:
1. Signalet XXX i morse
2. Over radio (PAN PAN) (som vi allerede har sett på
3. Over datalinje (PAN PAN eller tilsvarende)
Til slutt har vi visuelle signaler som benyttes til å varsle at et luftfartøy flyr i eller er i ferd med å fly inn i et
restriksjonsområde, forbudt område, eller et fareområde uten tillatelse:


En serie prosjektiler som avfyres fra bakken med mellomrom på 10 sekunder, og som eksploderer med
røde og grønne lys, eller stjerner. Det betyr at området må forlates øyeblikkelig

Bruk av transponder (XPDR – Transponder)
Det finnes luftrom hvor det er krav om transponder. Disse luftrommene kalles for TMZ – Transponder
Mandatory Zones.
En transponder er, riktig nok, noe som sender («transmitter») og svarer («responder») og er utstyr i flyet som
svarer med et signal når det blir spurt av et radarsignal fra bakken. Det finnes tre typer av transpondere; Mode
A som kun sender koden, Mode C som sender høyde («altitude» eller «flygenivå») i tillegg og Mode S som også
kan sende data.
For at lufttrafikktjenesten skal vite hvem som svarer, får hver flyvning sin egen individuelle kode. Når vi får
tildelt kode, brukes radiofraseologien «SQUAWK». Koden består av fire tall fra 0 til 7 slik at det er 4096 mulige
koder.
Standardkoder for VFR‐flyvninger i Europa er 2000 eller 7000, sjekk AIP. Standardkoder som brukes for kapring,
tap av radiokommunikasjon og nød er:
• 7500 kapring («hi‐jack»)
• 7600 tap av radiokommunikasjon («COM failure»)
• 7700 nød («emergency»)

Radiofraseologi, generelt
Følgende ord og uttrykk skal brukes ved samband på radiotelefoni når den angitte betydning er dekkende for de
opplysninger som skal gis (alfabetisk):
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Frase engelsk
ACKNOWLEDGE

Norsk
Bekreft

AFFIRM
APPROVED
BREAK

JA
Innvilget
Opphold

BREAK BREAK

Opphold, opphold

CANCEL
CHECK

Annuller
Sjekk

CLEARED
CONFIRM

Klarert
Stadfest

CONTACT
CORRECT
CORRECTION

Kontakt
Korrekt
Korreksjon

DISREGARD
GO AHEAD
HOW DO YOU READ?
I SAY AGAIN

Overse
Fortsett
Hvordan hører du meg?
Jeg gjentar

MAINTAIN
MONITOR
NEGATIVE

Oppretthold
Avlytt
Nei eller negativ

READ BACK

Les tilbake

RECLEARED

Reklarert

REPORT
REQUEST
ROGER

Rapporter
Ber om
Forstått

SAY AGAIN
SPEAK SLOWER
STANDBY
UNABLE

Gjenta
Snakk saktere
Vent
Umulig

WILCO

Skal skje

WORDS TWICE

Ordene to ganger
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Betydning
La meg få vite at du har mottatt og forstått denne
melding
Ja
Tillatelse innvilget
Jeg markerer skille mellom deler av meldingen (brukes
når det ikke er klart skille mellom tekst og andre deler av
meldingen)
Jeg markerer skille mellom meldinger som sendes til to
luftfartøy under særlig travle forhold
Annuller tidligere klarering
Undersøk et system eller en fremgangsmåte (svar ventes
som regel ikke)
Tillatelse foreligger på de vilkår som er angitt
Jeg ber om bekreftelse på (klarering, instruksjon,
handling, informasjon)
Opprett samband med
Riktig / eller korrekt
En feil er gjort i sendingen (eller i angitt melding), riktig
versjon er…
Overse
Fortsett med din melding
Hvordan er leseligheten på min sending?
Jeg repeterer for å oppnå klarhet eller for å fremheve
forholdet
Fortsett i samsvar med angitt(e) betingelse(r)
Lytt inn på (frekvens)
Nei / eller tillatelse ikke innvilget / eller det er ikke riktig /
eller ikke i stand til
Gjenta hele eller angitt del av meldingen for meg
nøyaktig som den ble mottatt
En endring er blitt foretatt i din siste klarering og denne,
nye klareringen opphever den tidligere klareringen eller
deler av den
Gi meg følgende opplysninger
Jeg vil gjerne vite / eller jeg ønsker
Jeg har mottatt hele din siste melding (må ikke brukes
som svar i de tilfeller tilbakelesing er påkrevet eller i
stedet for direkte bekreftende svar hvor ja nyttes, eller
for direkte benektende svar hvor nei brukes)
Gjenta hele eller følgende del av din siste melding
Sett ned din talehastighet
Vent og jeg vil kalle deg opp
Jeg er ikke i stand til å følge anmodningen, instruksjonen
eller klareringen
Jeg forstår din melding og vil forholde meg i samsvar med
den (Will cooperate)
a) Som anmodning: Sambandet er dårlig, send hvert
ord eller hver gruppe av ord to ganger
b) Som opplysning: Sambandet er dårlig, hvert ord
eller hver gruppe av ord blir derfor sendt to
ganger
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Annen fraseologi
Frase engelsk

FLIGHT LEVEL (number of)
(number of) FEET

Norsk
Angivelse av flygenivå / flygehøyde
FLIGHT LEVEL (nummer)
(antall) FOT
Høydeendringer, rapportering av høyde og vertikal sikt

CLIMB or DESCEND, followed by, if necessary
TO (altitude)
TO AND MAINTAIN BLOCK (altitude) TO (altitude)
TO REACH (altitude) AT (or) BY (time or a specific
point)
REPORT LEAVING or REACHING or PASSING (altitude)
AT (number of) FEET PER MINUTE or GREATER / OR
LESS
MAINTAIN AT LEAST (number of) FEET ABOVE or
BELOW (aircraft callsign)
REQUEST LEVEL CHANGE FROM (name of unit) AT
(time or a specific point)
STOP CLIMB / DESCENT AT (altitude)
CONTINUE CLIMB / DESCENT TO (altitude)
EXPEDITE CLIMB / DESCENT UNTIL PASSING (altitude)

STIG eller GÅ NED, etterfulgt om nødvendig av
TIL (høyde)
TIL OG HOLD HØYDESJIKT (høyde) TIL (høyde)
SLIK AT DU KOMMER NED TIL (høyde) KLOKKEN eller
VED (tidspunkt eller et spesielt punkt)
RAPPORTER NÅR DU FORLATER eller KOMMER TIL
eller PASSERER (høyde)
MED (antall) FOT PER MINUTT eller MER eller MINDRE

OPPRETTHOLD MINST (antall) FOT OVER eller UNDER
(luftfartøyets kallesignal)
BER OM HØYDEKLARERING FRA (navn på enhet)
KLOKKEN / VED (spesielt punkt)
STOPP STIGNING / NEDSTIGNING I (høyde)
FORTSETT STIGNING / NEDSTIGNING TIL (høyde)
PÅSKYND STIGNING / NEDSTIGNING INNTIL
PASSERING AV (høyde)
WHEN READY CLIMB / DESCENT TO (altitude)
NÅR KLAR STIG / GÅ NED TIL (høyde)
EXPECT DESCENT AT (time)
NEDSTIGNING KAN VENTES KLOKKEN (tidspunkt)
REQUEST DESCENT AT (time)
BER OM NEDSTIGNING KLOKKEN (tidspunkt)
AFTER PASSING (special point)
ETTER PASSERING AV (spesielt punkt)
AT (time or place / position)
VED (tidspunkt og sted / posisjon)
WHEN READY (instructions)
NÅR FERDIG (instruksjoner)
MAINTAIN OWN SPERATION AND VMC FROM
OPPRETTHOLD EGEN ADSKILLESE OG VMC‐FORHOLD
(altitude) TO (altitude)
FRA (høyde) TIL (høyde)
MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC ABOVE /
OPPRETTHOLD EGEN ATSKILLELSE OG VMC‐FORHOLD
BELOW / TO (altitude)
OVER / UNDER / TIL (høyde)
IF UNABLE (alternative instructions) AND ADVICE
HVIS UMULIG (alternative instruksjoner) OG MELD
FRA
Kontrolloverføring og / eller frekvensskifte
CONTACT (ATC‐unit callsign) ON (frequency)
AT / OVER (time or place) (or) when PASSING /
LEAVING / REACHING) (altitude) CONTACT (ATC‐unit
callsign) (frequency)
IF NO CONTACT (instructions)
STANDBY (frequency) FOR (unit callsign)
REQUEST CHANGE TO (frequency)
FREQUENCY CHANGE APPROVED
MONITOR (unit callsign) (frequency)
MONITORING (frequency)
WHEN READY CONTACT (unit callsign) (frequency)
REMAIN ON THIS FREQUENCY
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KONTAKT (enhetens kallesignal) PÅ (frekvens)
KLOKKEN / OVER (tidspunkt eller sted) (eller) NÅR DU
PASSERER / FORLATER / NÅR (altitude) KONTAKT
(enhetens kallesignal) (frekvens)
HVIS INGEN KONTAKT (instruksjoner)
VENT PÅ (frekvens) FOR (enhetens kallesignal)
BER OM SKIFTE TIL (frekvens)
FREKVENSSKIFTE INNVILGET
LYTT PÅ (enhetens kallesignal) (frekvens)
AVLYTT (frekvens)
NÅR KLAR KONTAKT (enhetens kallesignal) (frekvens)
BLI PÅ DENNE FREKVENSEN
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Frase engelsk

Norsk
8,33 kHz kanaler

ADVISE EIGHT DECIMAL THREE, THREE EQUIPPED
ER DU ÅTTE KOMMA TRE TRE UTSTYRT
AFFIRM EIGHT DECIMAL THREE, THREE
JA, ÅTTE KOMMA TRE, TRE
NEGATIVE EIGHT DECIMAL THREE, THREE
NEGATIV, ÅTTE KOMMA TRE, TRE
ADVISE EIGHT DECIMAL THREE, THREE EXEMPTION
HVA ER DIN ÅTTE KOMMA TRE, TRE STATUS
STATUS
EXEMPTED EIGHT DECIMAL THREE, THREE
ER UNNTATT FRA ÅTTE KOMMA TRE, TRE
DUE EIGHT DECIMAL THREE, THREE REQUIREMENT
PÅ GRUNN AV ÅTTE KOMMA TRE, TRE
(clearance / instruction)
CONFIRM EIGHT DECIMAL THREE, THREE CHANNEL
BEKREFT ÅTTE KOMMA TRE, TRE KANAL (navn)
(name)
AFFIRM EIGHT DECIMAL THREE, THREE CHANNEL
JA, ÅTTE KOMMA TRE, TRE KANAL (navn)
(name)
CONTACT (unit) CHANNEL (name)
KONTAKT (enhet) PÅ KANAL (navn)
AT or OVER (time and place) CONTACT (ATC‐unit
KLOKKEN eller over (tidspunkt og sted) CONTACT
callsign) CHANNEL (name)
(enhetens kallesignal) PÅ KANAL (navn)
IF NO CONTACT (instructions)
HVIS INGEN KONTAKT (instruksjoner)
STANDBY CHANNEL (name) FOR (unit callsign)
VENT PÅ KANAL (navn) FOR (enhetens kallesignal)
REQUEST CHANGE TO CHANNEL (name)
BER OM SKIFTE TIL KANAL (navn)
CHANNEL CHANGE APPROVED
KANALSKIFTE INNVILGES
MONITOR (unit callsign) CHANNEL (name)
LYTT PÅ (enhetens kallesignal) PÅ KANAL (navn)
MONITORING CHANNEL (name)
AVLYTTER KANAL (navn)
WHEN READY CONTACT (unit callsign) CHANNEL
NÅR KLAR KONTAKT (enhetens kallesignal) PÅ KANAL
(name)
(navn)
REMAIN ON THIS CHANNEL
BLI PÅ DENNE KANAL
Skifte av kallesignal
CHANGE YOUR CALLSIGN TO (new callsign) UNTIL
SKIFT DITT KALLESIGNAL TIL (nytt kallesignal) INNTIL
FURTHER ADVISED
ANNEN BESKJED MOTTAS
REVERT TO FLIGHT PLAN CALL SIGN (callsign) AT
GJENTA BRUK AV REISEPLANENS KALLESIGNAL
(special point)
(kallesignal) OVER (spesielt punkt)
Trafikkinformasjon
TRAFFIC (information)
NO REPORTED TRAFFIC
LOOKING OUT
TRAFFIC IN SIGHT
NEGATIVE CONTACT (reason)
ADDITIONAL TRAFFIC (heading) SOUTH, WEST etc
BOUND (type of aircraft) (altitude) ESTIMATED or
OVER (special point) AT (time)
TRAFFIC IS (classification) UNMANNED FREE
BALLOONS WERE or ESTIMATED OVER (place) AT
(time) REPORTED AT (altitude(s)) or LEVEL
UNKNOWN, MOVING (direction) (additional
information if applicable)
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TRAFIKK (opplysninger)
INGEN RAPPORTERT TRAFIKK
HOLDER UTKIKK
TRAFIKK I SIKTE
INGEN KONTAKT (årsak)
ØVRIG TRAFIKK (kurs) SYD, VEST etc GÅENDE (type
luftfartøy) (høyde) BEREGNES eller OVER (spesielt
punkt) PÅ (tidspunkt)
TRAFIKK ER (klassifisering) UBEMANNEDE
FRIBALLONGER VAR eller BEREGNES OVER (sted)
KLOKKEN (tidspunkt) RAPPORTERT I (høyde) eller
HØYDE UKJENT, BEVEGER SEG MOT (retning) (andre
relevante opplysninger)
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Frase engelsk

Norsk
Meteorologiske forhold

SURFACE WIND (direction) DEGREES (force) KNOTS
BAKKE VIND (retning) GRADER (styrke) KNOP
WIND AT (altitude / flight level) (direction) DEGREES VIND I (høyde / flygenivå) (retning) GRADER (styrke)
(force) KNOTS
KNOP
VISIBILITY (distance)(direction)
SIKT (avstand) (retning)
RUNWAY VISUAL RANGE (or) RVR RUNWAY
RULLEBANESIKT (eller) RVR RULLEBANE
(number) (distance)
(nummer)(avstand)
RUNWAY VISUAL RANGE (or) RVR RUNWAY
RULLEBANESIKT (eller) RVR RULLEBANE (nummer)
(number) NOT AVAILABLE (or) NOT REPORTED
IKKE TILGJENGELIG (eller) IKKE RAPPORTERT
PRESENT WEATHER (details)
AKTUELT VÆR (detaljer)
CLOUD (amount / type) and (altitude) (or) SKY CLEAR SKYER (mengde / type) og (høyde) (eller) KLAR
(or) NO SIGNIFICANT CLOUDS
HIMMEL (eller) INGEN SKYER AV BETYDNING
CAVOK (clouds and visibility okay)
CAVOK (skyer og sikt ok)
TEMPERATURE MINUS (number) (and/or) DEWPOINT TEMPERATUR MINUS (tall) (og/eller) DUGGPUNKT
MINUS (number)
MINUS (tall)
QNH (number) HECTOPASCAL
QNH (tall) HECTOPASCAL
QFE (number) HECTOPASCAL
QFE (tall) HECTOPASCAL
(aircraft) REPORTED (description) ICING /
(flytype) RAPPORTERTE (beskrivelse) ISING /
TURBULENCE IN CLOUDS (area) (time)
TURBULENS I SKYER (område) (tidspunkt)
REPORT FLIGHT CONDITIONS
RAPPORTER FLYGEFORHOLD
WIND SHEAR FORECAST
VINDSKJÆR VARSLET
WIND SHEAR FORECAST AND REPORTED
VINDSKJÆR VARSLET OG RAPPORTERT
WIND SHEAR REPORTED
VINDSKJÆR RAPPORTERT
Rapportering av posisjon
NEXT REPORT AT (special point)
OMIT POSITION REPORTS UNTIL (specify)
RESUME POSITION REPORTING

NESTE MELDING VED (spesielt punkt)
SLØYF POSISJONSMELDINGER INNTIL (spesifisering)
GJENOPPTA POSISJONSRAPPORTERING
Tilleggsrapportering

REPORT PASSING (special point)
RAPPORTER PASSERING AV (spesielt punkt)
REPORT (distance) FROM (name DME station) DME
RAPPORTER (avstand) FRA (navn DME stasjon) DME
REPORT PASSING (three digits) RADIAL (name VOR
RAPPORTER PASSERING (tre sifre) RADIAL (navn på
station) VOR
VOR stasjon) VOR
REPORT DISTANCE FROM (special point)
RAPPORTER AVSTAND FRA (spesielt punkt)
Opplysninger om flyplassen
(place) RUNWAY SURFACE CONDITIONS RUNWAY
(number) (surface conditions)
(place) RUNWAY SURFACE CONDITIONS RUNWAY
(number) NOT CURRENT
LANDING SURFACE (conditions)
CAUTION CONSTRUCTION WORK (place)
CAUTION (reason) RIGHT (or) LEFT (eller) BOTH SIDES
OF RUNWAY (number)

(sted) RULLEBANEFORHOLD RULLEBANE (nummer)
(rullebaneforhold)
(sted)RULLEBANEFORHOLD RULLEBANE (nummer)
IKKE GYLDIG
LANDINGSBANE (forhold)
ADVARSEL ARBEID VED (eller) PÅ (sted)
ADVARSEL (årsak) PÅ HØYRE (eller) VENSTRE (eller)
BEGGE SIDE(R) AV RULLEBANE (nummer)

CAUTION WORK IN PROGRESS (or) OBSTRUCTION
(place and advices if applicable)

ADVARSEL ARBEID PÅGÅR (eller) HINDRINGER (sted og
nødvendig råd)
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RUNWAY REPORT AT (time of observation) RUNWAY
(number) (type of contamination (ice, snow etc) UP
TO (contamination depth) MILLIMETERS. BRAKING
ACTION GOOD (or) MEDIUM TO GOOD (or) MEDIUM
(or) MEDIUM TO POOR (or) POOR (or) UNRELIABLE
(or/and) BRAKING COEFFISIENT (measurement
equipment and digits)
BRAKING ACTION REPORTED BY (aircraft type) AT
(time) GOOD (or) MEDIUM (or) POOR

Norsk
RULLEBANEREPORT KLOKKEN (observasjonstid)
RULLEBANE (nummer) (type belegg, snø, is etc) OPP
TIL (beleggets dybde) MILLIMETER. BREMSEEFFEKT
GOD (eller) MEDIUM TIL GOD (eller) MEDIUM (eller)
MEDIUM TIL DÅRLIG (eller) DÅRLIG (eller) UPÅLITELIG
(eller/og) BREMSE KOEFFISIENT (måleutstyr og sifre)

(specification of visual or non‐visual aids) RUNWAY
(number) (specification of errors and omissions)

(spesifisering av visuelle eller ikke‐visuelle
hjelpemidler) RULLEBANE (nummer) (beskrivelse av
feil og mangler)
(type) LYS (ubrukbarhet
TAKSEBANELYS (beskrivelse av feil og mangler)

BREMSEEFFEKT RAPPORTERT AV (luftfartøy type)
KLOKKEN (tidspunkt) GOD (eller) MEDIUM(eller)
DÅRLIG
BRAKING ACTION (place) (measurement equipment) BREMSEEFFEKT (sted)(måleutstyr) RULLEBANE
RUNWAY (number) TEMPERATURE MINUS (digit)
(nummer) TEMPERATUR MINUS (tall) VAR (avlesning)
WAS (readings) AT (time)
KLOKKEN (tidspunkt)
RULLEBANE (eller) TAKSEBANE (nummer) VÅT (eller)
RUNWAY (or) TAXIWAY (number) WET (or) DAMP,
FUKTIG, VANNDAMMER, OVERFLOMMET (dybde) eller
WATER PATCHES, FLOODED (depth), or SNOW
RYDDET FOR SNØ (lengde og bredde) eller
REMOVED (length and width) or TREATED or
PREPARERT, eller DEKKET MED FLEKKER AV TØRR SNØ
COVERED WITH PATCHES OF DRY SNOW (or) WET
(eller) VÅT SNØ, eller KOMPAKT SNØDEKKE, eller
SNOW, or COMPACTED SNOW or SLUSH or FROZEN
SLUSH or ICE or ICE UNDERNEATH or ICE AND SNOW SNØSLAPS, eller FROSSET SNØSLAPS, eller IS, eller IS
UNDER, eller IS OG SNØ, eller SNØDRIVER eller
or SNOWDRIFTS or FROZEN RUTS AND RIDGES
FROSNE HJULSPOR OG KANTER
TOWER OBSERVES (meteorological information)
TÅRNET OBSERVERER (opplysninger om vær)
PILOT REPORT (meteorological information)
FLYGER RAPORTERER (opplysninger om vær)
Operativ status på visuelle og ikke‐visuelle hjelpemidler

(type) LIGHTING (unserviceable)
TAXIWAYS LIGHTING (description of errors and
omissions)
(type visual glidepath) RUNWAY (number)
(type visuelt glidebaneanlegg RUNWAY (nummer)
(specification or errors and omissions)
(beskrivelse av feil og mangler)
Områdekontrolltjeneste
Utstedelse av klarering
(unit name) CLEARS (aircraft callsign)
(enhetens navn) KLARERER (Luftfartøyets kallesignal)
(aircraft call sign) CLEARED TO
(Luftfartøyets kallesignal) KLARERT TIL
RECLEARED (changing details) REST OF CLEARENCE
REKLARERT (endrede detaljer) RESTEN AV
UNCHANGED
KLARERINGEN UENDRET
RECLEARED (change of route) TO (special point on
REKLARERT (endret del av rute) TIL (spesielt punkt på
original route) REST OF CLEARANCE UNCHANGED
den opprinnelige rute) RESTEN AV KLARERINGEN
UENDRET
UNABLE TO CLEAR (explanation)
KLARERING KAN IKKE GIS (forklaring)
FLY INN I KONTROLLERT LUFTROM (eller)
ENTER CONTROLLED AIRSPACE (or) CONTROL ZONE
KONTROLLSONE VIA (spesielt punkt eller rute) I
VIA (special point or route) AT (altitude) (or)
(høyde) (eller) UNDER STIGNING eller UNDER
CLIMBING or DESCENDING
NEDSTIGNING
LEAVE CONTROLLED AIRSPACE (or) CONTROL ZONE
FORLAT KONTROLLERT LUFTROM (eller)
VIA (special point or route) AT (altitude) (or)
KONTROLLSONE VIA (spesielt punkt eller rute) I
CLIMBING or DESCENDING
(høyde) (eller) UNDER STIGNING eller UNDER
NEDSTIGNING
JOIN (specify) AT (special point) AT (altitude) AT
FLY INN (spesifisering) VED (spesielt punkt)I (høyde
(time)
KLOKKEN (tidspunkt)
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Norsk
Angivelse av flygerute og klareringsgrense

FROM (place) TO (place)
FRA (sted) TIL (sted)
TO (place) followed if necessary by:
TIL (sted) etterfulgt om nødvendig av:
DIRECT
DIREKTE
VIA (route and/or specified points)
VIA (rute og/eller spesifiserte punkter)
VIA FLIGHT PLANNED ROUTE
VIA PLANLAGT RUTE
Angivelse av flygehøyder som skal holdes
MAINTAIN (altitude) TO (special point)
MAINTAIN (altitude) UNTIL PASSING (special point)
MAINTAIN (altitude) UNTIL (minutes) AFTER PASSING
(special point)
MAINTAIN (altitude) UNTIL (time)
MAINTAIN (altitude) UNTIL ADVISED BY (name of
unit)
MAINTAIN (altitude) UNTIL FURTHER ADVISED
MAINTAIN (altitude) WHILE IN CONTROLLED
AIRSPACE
MAINTAIN BLOCK (altitude) TO (altitude)

HOLD (høyde) TIL (spesielt punkt)
HOLD (høyde) TIL PASSERING AV (spesielt punkt)
HOLD (høyde) I (minutter) ETTER PASSERING AV
(spesielt punkt)
HOLD (høyde) TIL KLOKKEN (tidspunkt)
HOLD (høyde) TIL UNDERETTET AV (navn på enhet)
HOLD (høyde) INNTIL VIDERE
HOLD (høyde) INNEFOR KONTROLLERT LUFTROM
HOLD HØYDESJIKT (høyde) TIL (høyde)

Spesifisering av marsjhøyder
CROSS (special point) AT (or)ABOVE or BELOW
KRYSS (spesielt punkt) I (eller) OVER eller LAVERE ENN
(altitude)
(høyde)
CROSS (special point) AT (time) OR LATER (or)
KRYSS (spesielt punkt) KLOKKEN (tidspunkt) ELLER
BEFORE AT (altitude)
SENERE eller FØR I (høyde)
CRUISE CLIMB BETWEEN (altitudes) (or) ABOVE
ANVEND MARSJSTIGNING MELLOM (høyder) (eller)
(altitude)
OVER (høyde)
CROSS (distance) DME (direction) OF (name DME
KRYSS (avstand) DME (retning) AV (navn på DME‐
station) AT (or) ABOVE or BELOW (altitude)
stasjon) I (eller) OVER eller LAVERE ENN (høyde)
Innflygingsinstruksjoner
CLEARED APPROACH RUNWAY (number)
REQUEST STRAIGHT IN APPROACH RUWAY (number)
REPORT RUNWAY LIGHTS IN SIGHT
REPORT FIELD IN SIGHT
REPORT (special point) INBOUND eller OUTBOUND
MAINTAIN VMC

KLARERT INNFLYGING RULLEBANE (nummer)
BER OM DIREKTE INNFLYGING RULLEBANE (nummer)
RAPPORTER RULLEBANELYS I SIKTE
RAPPORTER FLYPLASSEN I SIKTE
RAPPORTER (spesielt punkt) INNGÅENDE eller
UTGÅENDE
OPPRETTHOLD VMC
Venteklareringer (i luften)

HOLD OVER (position) or BETWEEN (two landmarks)
VENT OVER (posisjon) eller MELLOM (to landemerker)
CLEARED (or PROCEED) to (special point, name)
KLARERT (eller FORTSETT) til (spesielt punkt, navn)
Identifisering av luftfartøy (tårn)
SHOW LANDING LIGHTS

TENN LANDINGSLYS
Visuelle bekreftelser (tårn)

ACKNOWLEDGE BY MOVING AILERONS (or) RUDDER
ACKNOWLEDGE BY ROCKING WINGS
ACKNOWLEDGE BY FLASHING LANDING LIGHTS
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BEKREFT MED UTSLAG AV BALANSEROR
(eller)SIDEROR
BEKREFT MED VAGGING AV VINGENE
BEKREFT MED BLINKING AV LANDINGSLYS
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Norsk
Anmodning om korrekt tid og / eller opplysninger om flyplassen i forbindelse med avgang
REQUEST TIME CHECK
BER OM KORREKT TID
REQUEST DEPARTURE INFORMATION
BER OM OPPLYSNINGER FOR AVGÅENDE TRAFIKK
RUNWAY (number) WIND (direction and velocity)
RULLEBANE (nummer) VIND (retning og hastighet,
QNH (number) HECTOPASCAL, TEMPERATURE
QNH (tall) HECTOPASCAL, TEMPERATUR MINUS (tall),
(MINUS) (number), VISIBILITY (distance) or RUNWAY SIKT (distanse) eller RULLEBANESIKT eller RVR
VISUAL RANGE or RVR (distance), CORRECT TIME
(distanse) KORREKT TID (klokkeslett)
Taksing
TAXI TO HOLDING POSITION RUNWAY (nummer)
TAXI TO HOLDING POSITION (number if applicable)
RUNWY (number) VIA (specification of route)
TAKE (or) TURN FIRST (or) SECOND, LEFT (or) RIGHT

TAKSE TIL VENTEPOSISJON RULLEBANE (nummer)
TAKSE TIL VENTEPOSISJON (nummer / navn om
relevant) VIA (spesifikasjon av ruten)
TA (eller) SVING FØRSTE (eller) ANDRE, VENSTRE
(eller) HØYRE
TAKSE VIA (identifikasjon av taksebane)
TAKSE VIA RULLEBANE (nummer)
TAKSE TIL TERMINAL (eller et annet sted) for eksempel
GENERAL AVIATION AREA (eller) STAND (nummer)
BER OM TAKSEKLARERING FRA (område / sted /
nummer)
BER OM TILBAKEKJØRING
TILBAKEKJØRING TILLATT (godkjent)
KJØR TILBAKE PÅ RULLEBANE (nummer)
TAKSE RETT FOROVER
TAKSE MED FORSIKTIGHET
VIK FOR (beskrivelse av annet luftfartøy / posisjon)

TAXI VIA (identification of taxiway)
TAXI VIA RUNWAY (number)
TAXI TO TERMINAL (or other place) e.g. GENERAL
AVIATION AREA (or) STAND (number)
REQUEST TAXICLEARANCE FROM (area or place /
number)
REQUEST BACKTRACK
BACKTRACK APPROVED
BACKTRACK RUNWAY (number)
TAXI STRAIGHT AHEAD
TAXI WITH CAUTION
GIVE WAY TO (description of other aircraft /
information about its position)
GIVING WAY TO (traffic)
VIKER FOR (trafikk)
TRAFFIC (or type of aircraft) IN SIGHT
TRAFIKK (eller type luftfartøy) I SIKTE
FOLLOW (description of other craft or aircraft)
FØLG (beskrivelse av annet kjøretøy eller luftfartøy)
VACATE RUNWAY
FORLAT RULLEBANEN
RUNWAY VACATED
RULLEBANEN FORLATT
EXPEDITE TAXING (reason)
PÅSKYND TAKSINGEN (årsak)
EXPEDITING
HAR FARTEN OPPE (påskynder)
CAUTION TAXI SLOWER (reason)
ADVARSEL SETT NED FARTEN (årsak)
SLOWING DOWN
SLAKKER FARTEN
Venting (på bakken)

HOLD (direction) OF (position, runway number e.g.)
VENT (retning) AV (posisjon, rullebanenummer osv.)
HOLD POSITION
HOLD POSISJON
HOLD (distance) FROM (position)
VENT (avstand) FRA (posisjon)
HOLD SHORT OF (position)
VENT KLAR AV (posisjon)
HOLDING
VENTER
HOLDING SHORT
VENTER KLAR
Kryssing av rullebane
REQUEST CROSSING RUNWAY (number)
CROSS RUNWAY (number) REPORT WHEN VACATED
EXPEDITE CROSSING RUNWAY (number) TRAFFIC
(type aircraft) (distance) MILES FINAL
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BER OM KRYSSING AV RULLEBANE (nummer)
KRYSS RULLEBANE (nummer) MELD FRA NÅR BANEN
ER FORLATT
PÅSKYND KRYSSING AV RULLEBANE (nummer)
TRAFIKK (type luftfartøy) (avstand) MIL PÅ FINALEN
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RUNWAY VACATED

Norsk
RULLEBANEN ER FORLATT
Forberedelse for avgang

REPORT WHEN READY (FOR DEPARTURE)
MELD FRA NÅR DU ER KLAR (FOR AVGANG)
ARE YOU READY (FOR DEPARTURE)?
ER DU KLAR (FOR AVGANG)?
ARE YOU READY FOR AN IMMEDIATE DEPARTURE?
ER DU KLAR FOR EN UMIDDELBAR AVGANG?
READY
KLAR
WAIT (reason)
VENT (årsak)
LINE UP AND WAIT
STILL OPP OG VENT
LINE UP RUNWAY (number)
STILL OPP PÅ RULLEBANE (nummer)
LINE UP AND BE READY FOR AN IMMEDIATE
STILL OPP OG VÆR KLAR FOR EN UMIDDELBAR
DEPARTURE
AVGANG
(terms) LINE UP (terms repeated)
(vilkår) STILL OPP (kort gjentagelse av vilkår)
(terms) LINING UP
(vilkår) STILLER OPP
THAT IS CORRECT (or) I SAY AGAIN…(repeated as
DET ER KORREKT (eller) JEG GJENTAR….(gjentagelse
applicable)
slik det passer)
STILL OPP PÅ RULLEBANE (nummer) OG VENT.
LINE UP RUNWAY (number) AND WAIT NUMBER
NUMMER (nummer) I TRAFIKKEN. FOREGÅENDE
(number) IN TRAFFIC. PRECEDING AIRCRAFT WILL
LUFTFARTØY VIL STARTE FRA (posisjon)
DEPART FROM (position)
Avgangsklarering
CLEARED FOR TAKE‐OFF (REPORT AIRBORNE)
KLAR FOR AVGANG (RAPPORTER NÅR DU ER I LUFTEN)
RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE‐OFF
RULLEBANE (nummer) KLARERT FOR AVGANG
TAKE‐OFF IMMEDIATELY OR VACATE RUNWAY
TA AV ØYEBLIKKELIG ELLER FORLAT RULLEBANEN
(instructions)
(instruksjoner)
TAKE‐OFF IMMEDIATELY OR HOLD SHORT OF
TA AV ØYEBLIKKELIG ELLER VENT KLAR AV
RUNWAY
RULLEBANEN
HOLD POSITION CANCEL TAKE‐OFF, I SAY AGAIN
HOLD POSISJONEN, AVBRYT AVGANG, JEG GJENTAR
CANCEL TAKE‐OFF (reason)
AVBRYT AVGANG (årsak)
HOLDING
HOLDER
STOP IMMEDIATELY (repeating aircraft callsign) STOP STOPP ØYEBLIKKELIG (gjentar Luftfartøyets
IMMEDIATELY
kallesignal) STOPP ØYEBLIKKELIG
STOPPING
STOPPER
CLEARED FOR TAKE‐OFF FROM (position)
KLARERT AVGANG FRA (posisjon)
REQUEST DEPARTURE INSTRUCTIONS
BER OM INSTRUKSJON FOR UTFLYGING
AFTER TAKE‐OFF / DEPARTURE TURN RIGHT (or) LEFT ETTER AVGANG SVING TIL HØYRE (eller) VENSTRE
(or) CLIMB (instructions as applicable)
(eller) STIG (instruksjoner som nødvendig)
Svinge‐ og stigeinstruksjoner etter avgang
REQUEST RIGHT (or) LEFT TURN
RIGHT (or) LEFT TURN APPROVED
WILL ADVISE LATER FOR RIGHT (or) LEFT TURN
REPORT AIRBORNE
AIRBORNE (time)
AFTER PASSING (altitude) (instructions)
CONTINUE ON HEADING (runway magnetic heading)
(instructions)
TRACK EXTENDED CENTERLINE (instructions)
CLIMB STRAIGHT AHEAD (instructions)
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BER OM HØYRE (eller) VENSTRE SVING
HØYRE (eller) VENSTRE SVING GODKJENT
VIL SENERE MELDE FRA OM HØYRE (eller) VENSTRE
SVING
MELD FRA NÅR DU HAR TATT AV (ER I LUFTEN)
ER I LUFTEN (tidspunkt)
ETTER PASSERING AV (høyde) (instruksjoner)
FORTSETT PÅ KURS (rullebanens magnetiske kurs)
(instruksjoner)
HOLD FORLENGET SENTERLINJE (instruksjoner)
STIG RETT FREM (instruksjoner)
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Norsk
Innflyging til landingsrunden

(type of aircraft) (position) (altitude) INBOUND FOR
(luftfartøytype) (posisjon) (høyde) PÅ VEI INNOVER
LANDING RECEIVED INFORMATION (ATIS)
FOR LANDING MOTTATT INFORMASJON (ATIS)
JOIN (position in landing circuit) RUNWAY (number)
FLY INN PÅ (posisjon i landingsrunden) RULLEBANE
SURFACE WIND (direction and velocity)
(nummer) BAKKEVIND (retning og styrke)
TEMPERATURE (MINUS) (number) QNH (number)
TEMPERATUR (MINUS) (nummer) QNH (tall)
HECTOPASCAL TRAFFIC (details)
HECTOPASCAL TRAFFIC (detaljer)
MAKE A STRAIGHT IN APPROACH RUNWAY (number) FLY DIREKTE INNFLYGING RULLEBANE (nummer)
BAKKEVIND (retning og styrke) TEMPERATUR (MINUS)
SURFACE WIND (direction and velocity)
(nummer) QNH (tall) HECTOPASCAL TRAFFIC (detaljer)
TEMPERATURE (MINUS) (number) QNH (number)
HECTOPASCAL TRAFFIC (details)
I landingsrunden
(position) e.g. DOWNWIND / FINAL
(posisjon) for eksempel MEDVINDSLEGG / FINALE
NUMBER (in traffic) FOLLOW (type of aircraft and
NUMMER (i trafikken) FØLG ETTER (type luftfartøy og
position) (other information as applicable)
posisjon) (annen informasjon som nødvendig)
Innflygingsinstrukser
MAKE A SHORT APPROACH
MAKE A LONG APPROACH (or) EXTEND DOWNWIND

GJØR EN KORT INNFLYGING
GJØR EN LANG INNFLYGING (eller) FORLENG
MEDVINDSLEGGEN
REPORT BASE (or) FINAL (or) LONG FINAL
RAPPORTER PÅ BASE (eller) FINALE (eller) LANG
FINALE
CONTINUE APPROACH (PREPARE FOR POSSIBLE GO
FORTSETT INNFLYGINGEN (men) VÆR FORBEREDT PÅ
AROUND)
Å AVBRYTE (gå rundt)
Landing
CLEARED TO LAND
KLARERT TIL Å LANDE
RUNWAY (number) CLEARED TO LAND
RULLEBANE (nummer) KLARERT TIL Å LANDE
CLEARED “TOUCH‐AND‐GO”
KLARERT «TOUCH‐AND‐GO»
MAKE A FULL STOP
GJØRE EN FULL STOPP LANDING
REQUEST A LOW APPROACH (reason)
BER OM EN LAV INNFLYGING (årsak)
CLEARED A LOW APPROACH RUNWAY (number)
KLARERT EN LAV INNFLYGING RULLEBANE (nummer)
(altitude restrictions if applicable) (go‐around
(høyderestriksjoner om aktuelt) (instruksjoner for å
instructions)
avbryte)
REQUEST A LOW PASS (reason)
BER OM EN LAV OVERFLYGING (årsak)
CLEARED A LOW PASS (restrictions and instructions
KLARERT EN LAV OVERFLYGING (restriksjoner og
as applicable)
instruksjoner som nødvendig)
Forsinkelser
CIRCLE THE AERODROME
ORBIT RIGHT (or) LEFT FROM PRESENT POSITION
MAKE A THREE SIXTY
MAKE A THREE SIXTY TO THE LEFT (or) RIGHT
ORBIT ON (position in landing circuit) e.g
DOWNWIND
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FLY RUNDT FLYPLASSEN
SIRKLE HØYRE (eller) VENSTRE FRA NÅVÆRENDE
POSISJON
GJØR EN 360 GRADERS SVING
GJØR EN 360 GRADERS SVING TIL VENSTRE (eller)
HØYRE
SIRKLE PÅ (posisjon i landingsrunden) for eksempel
MEDVINDSLEGGEN
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Norsk
Opplysninger til luftfartøy

RUNWAY IN USE (number)
RULLEBANE I BRUK (nummer)
LANDING GEAR APPEARS DOWN
UNDERSTELLET SYNES Å VÆRE NEDE
RIGHT (or) LEFT (or) NOSE WHEEL APPEARS UP (or)
HØYRE (eller) VENSTRE (eller) NESEHJULET SYNES Å
DOWN
VÆRE OPPE (eller) NEDE
WHEELS APPEAR UP
HJULENE SYNES Å VÆRE OPPE
RIGHT (or) LEFT (or) NOSE WHEEL DOES NOT APPEAR HØYRE (eller) VENSTRE (eller) NESEHJULET SYNES IKKE
UP (or) DOWN
Å VÆRE OPPE (eller) NEDE
CAUTION WAKE TURBULENCE FROM ARRIVING (or)
ADVARSEL VINGEVIRVELTURBULENS FRA
DEPARTING (type of aircraft) (supplementary
ANKOMMENDE (eller) AVGÅENDE (type luftfartøy)
information if necessary)
(tilleggsinformasjon om nødvendig)
CAUTION JET BLAST
ADVARSEL JET BLAST
CAUTION PROPELLER SLIPSTREAM
ADVARSEL PROPELLER SLIPSTREAM
Kommunikasjon etter landing
LANDED (time)
LANDET (tidspunkt)
CONTACT GROUND (frequency)
KONTAKT GROUND (frekvens)
WHEN RUNWAY VACATED CONTACT GROUND
NÅR KLAR AV RULLEBANEN, KONTAKT GROUND
(frequency)
(frekvens)
EXPEDITE VACATING
FORLAT (RULLEBANEN) RASKT
VACATE VIA (or) TURN FIRST (or) SECOND (or)
FORLAT (eller) SVING VED FØRSTE (eller) ANDRE (eller)
CONVENIENT LEFT (or) RIGHT AND CONTACT
PASSENDE AVKJØRING TIL VENSTRE (eller) HØYRE OG
GROUND (frequency)
KONTAKT GROUND (frekvens)
Avslutning av reiseplan
CLOSING FLIGHT PLAN AT (time)
FLIGHT PLAN CLOSED AT (time)

AVSLUTTER REISEPLAN (tidspunkt)
REISEPLAN AVSLUTTET (tidspunkt)
Spesiell VFR‐flyvning

REQUEST SPECIAL VFR (details about route etc.)
BER OM SPESIELL VFR (detaljer om rute osv.)
CLEARED SPECIAL VFR (restrictions etc.)
KLARERT SPESIELL VFR (restriksjoner osv.)
Anmodning om og angivelse av peilinger
REQUEST QTE (or) TRUE BEARING
BER OM QTE (eller) RETTVISENDE PEILING
QTE (or) TRUE BEARING FROM (place) IS (number of
QTE (eller) RETTVISENDE PEILING FRA (sted) ER (antall
degrees)
grader)
REQUEST QDR (or) MAGNETIC BEARING
BER OM QDR (eller) MAGNETISK KURS
QDR (or) MAGNETIC BEARING FROM (place) IS
QDR (eller) MAGNETISK PEILING FRA (sted) ER (antall
(number of degrees)
grader)
REQUEST QDM (or) MAGNETIC HEADING
BER OM QDM (eller) MAGNETISK KURS
TRANSMIT FOR QDM (or) MAGNETIC HEADING
SEND FOR QDM (eller) MAGNETISK KURS
QDM (or) MAGNETIC HEADING TO (place) IS (number QDM (eller) MAGNETISK KURS TIL (sted) ER (antall
of degrees)
grader)
Generell fraseologi ved radartjeneste
REPORT HEADING AND FLIGHT LEVEL (or) ALTITUDE
FOR IDENTIFICATION TURN LEFT (or) RIGHT HEADING
(three digits)
TRANSMIT FOR IDENTIFICATIONAND REPORT
HEADING
RADAR CONTACT (position)
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RAPPORTER KURS OG FLYGENIVÅ (eller) HØYDE
FOR IDENTIFIKASJON SVING VENSTRE (eller) HØYRE
TIL KURS (tre sifre)
SEND FOR IDENTIFIKASJON OG RAPPORTER KURS
RADAR KONTAKT (posisjon)
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Frase engelsk
Norsk
NOT IDENTIFIED (reason) RESUME (or) CONTINUE
IKKE IDENTIFISERT (årsak) GJENNOPPTA (eller)
OWN NAVIGATION
FORTSETT MED EGEN NAVIGERING
POSITION (distance) (direction) OF (special point) (or) POSISJON (avstand) (retning) AV (spesielt punkt)
OVER (or) ABEAM (special point)
(eller) OVER (eller) ABEAM (spesielt punkt)
LEAVE (special point) HEADING (three digits)
FORLAT (spesielt punkt) PÅ KURS (tre sifre)
CONTINUE HEADING (three digits)
FORSETT PÅ KURS (tre sifre)
CONTINUE PRESENT HEADING
FORTSETT PÅ NÅVÆRENDE KURS
FLY HEADING (three digits)
FLY PÅ KURS (tre sifre)
TURN LEFT (or) RIGHT HEADING (three digits)
SVING VENSTRE (eller) HØYRE KURS (tre sifre) (årsak)
(reason)
TURN LEFT (or) RIGHT (number) DEGREES (reason)
SVING VENSTRE (eller) HØYRE (antall) GRADER (årsak)
STOP TURN HEADING (three digits)
STOPP SVINGEN PÅ KURS (tre sifre)
FLY HEADING (three digits) WHEN ABLE PROCEED
FLY PÅ KURS (tre sifre), NÅR MULIG FORTSETT
DIRECT (name) (special point)
DIREKTE (navn) (spesielt punkt)
HEADING IS GOOD
KURSEN ER GOD
RESUME OWN NAVIGATION (aircraft position)
GJENOPPTA EGEN NAVIGERING (luftfartøyets
(instructions)
posisjon) (instruksjoner)
RESUME OWN NAVIGATION DIRECT (special point)
GJENOPPTA EGEN NAVIGERING DIREKTE (spesielt
MAGNETIC TRACK (three digits) DISTANCE (number
punkt) MAGNETISK TREKK (tre sifre) DISTANSE (antall)
of) MILES
MIL
Manøvre
MAKE A THREE SIXTY TURN LEFT (or) RIGHT (reason)
ORBIT LEFT (or) RIGHT (reason)
TURN LEFT (or) RIGHT NOW
STOP TURN NOW
DUE TRAFFIC
FOR SPACING
FOR DELAYING

FORETA EN 360 GRADERS SVING TIL VENSTRE (eller)
HØYRE (årsak)
SIRKLE TIL VENSTRE (eller) HØYRE (årsak)
SVING VENSTRE (eller) HØYRE UMIDDELBART
STOPP SVING NÅ
PÅ GRUNN AV TRAFIKK
FOR Å ATSKILLE
FOR Å FORSINKE
Hastighet

REPORT SPEED
RAPPORTER HASTIGHET
SPEED (number of) KNOTS
HASTIGHET (antall) KNOP
MAINTAIN (number of) KNOTS (or) GREATER (or) OR HOLD (antall) KNOP (eller) HØYERE (eller) LAVERE
LESS UNTIL (special point)
INNTIL (spesielt punkt)
DO NOT EXCEED (number of) KNOTS
IKKE OVERSTIG (antall) KNOP
MAINTAIN PRESENT SPEED
HOLD NÅVÆRENDE HASTIGHET
INCREASE (or) REDUCE SPEED TO (number of) KNOTS ØK (eller) REDUSER HASTIGHETEN TIL (antall) KNOP
(or) GREATER (or) LESS
(eller) HØYERE (eller) LAVERE
INCREASE (or) REDUCE SPEED BY (number of) KNOTS ØK (eller) REDUSER HASTIGHETEN MED (antall) KNOP
RESUME NORMAL SPEED
GJENOPPTA NORMAL HASTIGHET
REDUCE TO MINIMUM APPROACH SPEED
REDUSER TIL MINIMUM INNFLYGINGSHASTIGHET
NO SPEED RESTRICTIONS
INGEN HASTIGHETSRESTRIKSJONER
Posisjonsmeldinger
OMIT POSITION REPORTS UNTIL (specifications)
NEXT REPORT AT (special point)
REPORTS ONLY REQUIRED AT (place(s))
RESUME POSITION REPORTING
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Frase engelsk

Norsk
Trafikkopplysninger og unnvikelsesmanøvre

TRAFFIC (direction) O’CLOCK (distance) (heading)
(other relevant information):
UNKNOWN
SLOW MOVING
FAST MOVING
CLOSING
OPPOSITE (or) SAME DIRECTION
OVERTAKING
CROSSING LEFT TO RIGHT (or) RIGHT TO LEFT

TRAFIKK KLOKKEN (retning) (avstand) (flygeretning)
(andre relevante opplysninger):
UKJENT
SAKTEGÅENDE
HURTIGGÅENDE
NÆRMER SEG
MOTSATT (eller) SAMME RETNING
INNHENTES / INNHENTER
KRYSSER FRA VENSTRE TIL HØYRE (eller) FRA HØYRE
TIL VENSTRE)
CLIMBING (or) DESCENDING
STIGENDE (eller) NEDSTIGENDE
CLEAR OF TRAFFIC (instructions as applicable)
KLAR AV TRAFIKKEN (instruksjoner slik det passer)
TURN LEFT (or) RIGHT IMMEDIATELY HEADING (three SVING UMIDDELBART TIL VENSTRE (eller) HØYRE KURS
digits) TO AVOID UNIDENTIFIED TRAFFIC (direction
(antall) GRADER FOR Å UNNGÅ UIDENTIFISERT
o’clock) (distance)
TRAFIKK KLOKKEN (retning) (avstand)
Samband og sambandsvikt
REPLY NOT RECEIVED (instructions)
SVAR IKKE MOTTATT (instruksjoner)
IF YOU READ (instructions manoeuvring or) SQUAWK HVIS DU HAR HØRT (instruksjoner / manøvrering)
(code) (or) IDENT
(eller) SQUAWK (kode) (eller) IDENT
Avslutning av radartjeneste
RADAR SERVICE TERMINATED (instructions)
RADARTJENESTE AVSLUTTET (instruksjoner)
WILL SHORTLY LOOSE RADAR CONTACT (instructions VIL SNART MISTE RADARKONTAKT (instruksjoner) eller
or information as applicable)
opplysninger som nødvendig)
RADAR CONTACT LOST (reason) (instructions)
IKKE LENGRE RADARKONTAKT (årsak) (instruksjoner)
Fraseologi ved bruk av sekundærradar (SSR)
ADVISE TRANSPONDER CAPABILITY

MELD FRA OM HVILKEN TRANSPONER DU HAR OM
BORD
TRANSPONDER (as stated in the filed flight plan)
TRANSPONDER (som oppgitt i innlevert reiseplan)
NEGATIVE TRANSPONDER
INGEN TRANSPONDER
SQUAWK (code)
SQUAWK (kode)
RESET SQUAWK (mode) (code)
RESETT SQUAWK (modus) (kode)
RESETTING SQUAWK (mode) (code)
RESETTER SQUAWK (modus) (kode)
RESET MODE S IDENTIFICATION
RESETT MODE S IDENTIFIKASJON
CONFIRM SQUAWK (code)
BEKREFT SQUAWK (kode)
SQUAWKING (code)
SQUAWKING (kode)
SQUAWK IDENT
SQUAWK IDENT
STOP SQUAWK
STOPP SQUAWK
SQUAWK ALPHA (or) CHARLIE
SQUAWK ALPHA (eller) CHARLIE
Fraseologi brukt ved AFIS
RUNWAY IN USE (number)
RUNWAY IS FREE
RUNWAY IS OCCUPIED
REPORT POSITION (and / or) ALTITUDE
REPORT PASSING (or) OVER (or) ON (or) AT (position
and altitude)

RULLEBANE I BRUK (nummer)
BANEN ER KLAR
BANEN ER OPPTATT
RAPPORTER POSISJON (og / eller) HØYDE
RAPPORTER VED PASSERING AV (eller) OVER (eller) PÅ
(eller) I (posisjon og høyde)

Sendeteknikk og fraseologi er bearbeidet fra tidligere BSL G 5‐1
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Forkortelser og
begreper

Kapittel 8
Forkortelser og begreper
Alle forkortelser, med unntak av SI‐verdier, står med store bokstaver. Ord som er uthevet i teksten blir også
beskrevet andre steder i dette kapittelet. *Viser meteorologiske forkortelser. Forkortelser som både brukes
generelt og i meteorologiske meldinger er ikke markert med stjerne, men skildret i beskrivelsen.

A
A

Alpha. Bokstaven «A» i det fonetiske alfabet.

A

Amber. Gul (farve).

A/A

Air‐to‐air. Mot luftmål fra luften.

AAA

Korrigert meteorologisk melding (eller AAB, AAC i rekkefølge).

AAL

Above Aerodrome Level. Over flyplassens nivå.

ABM

Abeam. På tvers av. I radiofraseologi en betegnelse som brukes for å
indikere luftfartøyets posisjon til et radionavigasjonshjelpemiddel
eller et punkt på bakken.

ABN

Aerodrome Beacon. Fyrtårn på en flyplass.

ABT

About. Om. (Brukes også i meteorologiske meldinger).

Abort

Å avbrytes en avgang / landing eller en annen planlagt manøver.

Absolutt høyde

Flyets virkelige høyde over bakken (sann høyde minus terrengets
høyde).

ABV

Above. Over. (Brukes også i meteorologiske meldinger).

AC*

Altocumulus. Rukleskyer.

AC

Alternating Current. Vekselstrøm.

ACC

Area Control Center eller Area Control. Kontrollsentral eller
områdekontroll.

ACFT

Aircraft. Luftfartøy.

ACK

Acknowledge. Bekreft.

ACT*

Active, activated. Aktive, aktivisert.

Active runway

Se rullebane i bruk.

AD

Aerodrome. Flyplass.

ADC

Air Data Computer. En datamaskin i flyet som behandler data fra det
pitot‐statiske systemet samt fra temperaturmåleren(e) og regner
det om til nøyaktige verdier.
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ADC

Aerodrome chart. Flyplasskart.

ADDN

Addition or additional. Tillegg, i tillegg.

ADF

Automatic Direction‐Finding Equipment. Radiokompass. Fungerer
som retningsbestemmelser av peilesignal fra faste stasjoner på
bakken. Stasjonene på bakken kalles for NDB.

Adiabatisk kjøling

Luften kjøles ved at den utvider seg.

Adiabatisk oppvarming

Luften blir varm ved at den presses sammen.

ADIZ

Air defence identification zone. Indentifikasjonssone for
Luftforsvaret.

ADM

Aeronautical Decision Making. En systematisk innfallsvinkel til de
beslutninger som tas i forbindelse og under en flyvning.

Adveksjonståke

Tåke som oppstår fordi varm fuktig luft siger over en kald overflate.

Adverse yaw

Se balanserorbrems.

Advisory airspace

Et nærmere angitt luftrom eller en angitt rute der
rådgivningstjeneste for lufttrafikk er tilgjengelig.

Advisory route

En bestemt rute der rådgivningstjeneste for lufttrafikk er tilgjengelig

Aerial work

Luftfartøyoperasjon der et luftfartøy brukes til spesialiserte
tjenester som for eksempel landbruk, byggearbeid, fotografering,
landmåling, observasjon og patruljering, lete‐ og redningsaksjoner,
reklame i luften osv.

AES

Aircraft earth station. Satellittbrukerstasjon i luftfartøy.

AFIL

Flight plan filed in the air. Reiseplan innlevert under flyging.

AFIS

Aerodrome Flight Information Service. Lokal
flygeinformasjonstjeneste.

AFIS‐enhet

Aerodrome Flight Information Service. En enhet som yter
flygeinformasjonstjeneste‐ og alarmtjeneste til luftfartøy før
avgang, på manøvreringsområdet på en ikke‐kontrollert flyplass,
samt til luftfartøy innenfor en trafikkinformasjonssone og et
trafikkinformasjonsområde (TIZ/TIA).

AFM

Aeroplane Flight Manual. Se flygehåndbok.

AFM

Yes or affirm or affirmative or that is correct. Ja, bekrefte,
bekreftende, eller det er korrekt.

AFT

After (time or place). Etter (tid og sted).

AFTN

Aeronautical Fixed Telecommunication Network. Luftfartens faste
sambandsnett. Alle lufttrafikktjenesteenheter, Avinor,
Luftfartstilsynet, NOTAM kontoret, værtjenesten og de store
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flyselskapene er koblet opp i dette nettverket. Også almennflygere
bruker AFTN for å levere ATC‐reiseplan eller for å sjekke vær og
NOTAM.
A/G

Air‐to‐ground. Luft til bakke.

AGL

Above Ground Level. Over terrenget.

AIC

Aeronautical Information Circular. Rundskriv som inneholder
informasjon av betydning for flysikkerheten samt tekniske,
administrative og juridiske saker. Utgis i tre forskjellige utgaver og av
to forskjellige utgivere: Avinor utgir AIC serie A som har nasjonal og
internasjonal distribusjon (skrevet på norsk og engelsk).
Luftfartstilsynet utgir AIC serie N som har nasjonal distribusjon
(skrevet kun på norsk) og serie I som har nasjonal og internasjonal
distribusjon (skrevet på norsk og engelsk).

Aileron

Se balanseror.

AIM

Aeronautical information management. Behandling av
luftfartsinformasjon.

AIP

Aeronautical Information Publication. Håndbok som inneholder
opplysninger av varig art av betydning for gjennomføring av en
flyvning og som utgis av en stat, eller etter fullmakt av en stat. AIP
Norge er delt inn i GEN for generelt, ENR for flyging underveis
(«enroute») og AD for flyplasser («aerodromes»). AIP SUP
(«supplement») er en del av AIP Norge og inneholder opplysninger
om midlertidige forandringer av lang varighet med mye tekst /
grafikk i beskrivelsen.

AIRAC

Aeronautical information regulation and control. Tidsregulert
informasjonssystem.

AIREP*

Air‐report. Flygerapport om værforhold.

AIREP SPECIAL*

Flygerapport om spesielle meteorologiske observasjoner

Airfoil

Se profil.

Airmanship

Se flygerskjønn.

Airmass

Se luftmasse.

AIRMET

Opplysninger utsendt av et meteorologisk overvåkingssenter om
forekomst eller forventet forekomst av angitte værforhold underveis
som kan påvirke sikkerheten ved flyging i lav høyde, og som ikke
allerede er omfattet i værvarsel utsendt for flyging i lav høyde i den
aktuelle flygeinformasjonsregionen eller del av denne

Airspeed

Se hastighet.

Airspeed Indicator (AI)

Se fartsmåler.
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Airway (AWY)

Se luftled.

AIS

Aeronautical Information Service. Informasjonskontor for luftfarten.
Se også NOTAM.

Akroflyging

Aerobatic / aerobatic flight. Bevisst utførte manøvrer med et
luftfartøy, som medfører brå forandring av luftfartøyets stilling, en
uvanlig stilling eller en uvanlig fartsretning, som ikke er nødvendig
for normal flyging eller ved undervisning i forbindelse med andre
sertifikater eller rettigheter enn rettighet til akroflyging.

Akselerasjonsfeil

Visningsfeil i kompasset som får det til å vise nord når flyet akselerer
på vestlig eller østlig kurs.

Aksjonstid

Fuel endurance. Drivstoffbeholdning uttrykt i timer og minutter.

Alarmtjeneste

Alerting Service. Prosedyrene som lufttrafikktjenesten bruker for å
fortelle redningstjenesten om at luftfartøy er savnet eller har behov
for redningstjeneste.

ALERFA

Alerting phase. Beredskapsfase.

Alternativ flyplass

ALTN – Alternate Aerodrome. En flyplass som er angitt i ATC‐
reiseplan og som et luftfartøy kan fly til om landing på
bestemmelsesstedet ikke er tilrådelig. En alternativ flyplass kan
være avgangsplassen.

Altitude

Høyde over havet. Den vertikale avstanden fra havflatens
middelnivå til et nivå, punkt, eller objekt ansett som et punkt.

ALS

Approach Lighting System. Innflygingslyssystem.

ALT

Altitude. Se også høyde over havet. (Brukes også i meteorologiske
meldinger)

Altimeter

Se høydemåler.

ALTN

Alternate Aerodrome. Se alternativ flyplass.

Alvorlig luftfartshendelse

Se luftfartshendelse.

Ambient pressure

Se omgivende trykk.

Ambient temperature

Se omgivende temperatur.

AMD*

Amend, amended. Endre, endret.

AMDT

Amended. Rettelse til AIP

AME

Aeromedical Examiner. Flylege.

AMS

Aeronautical mobile service. Mobilt samband for luftfarten.

AMSL

Above Mean Sea Level. Over middelvannstand (bruker også litt
upresist «over havet»).
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AMSS

Aeronautical mobile satellite service. Luftfartens mobile
satellittsamband.

ANC

Aeronautical chart 1:500 000 followed by name/title. Luftfartskart
1:500 000 + navn / tittel.

AOR

Aerodrome obstacle chart. Hinderkart for flyplass.

AOR

Airspace of responsibility. Et luftrom av bestemte dimensjoner hvor
en angitt kontrollsentral er ansvarlig for utøvelse av
lufttrafikktjeneste.

AP

Airport. Lufthavn / flyplass.

APCH

Approach. Innflyging.

APDC

Airport parking/docking chart followed by name/title.
Oppstillingskart for luftfartøy + navn/tittel.

APP

Approach control office or approach control or approach control
service. Innflygingskontroll /‐enhet /‐tjeneste.

APR

April.

APRX

Appropriate eller approximately. Omtrentlig.

APV

Approach procedure with vertical guidance. Innflygingsprosedyre
med vertikalt styringssignal.

ARC

Area chart. Områdekart.

ARC

Aircraft airworthiness review. Et dokument som bekrefter at flyet er
kontinuerlig luftdyktig.

ARNG

Arrange. Ordne.

ARO

Aerodrome Reporting Office. Se meldekontor.

ARP

Aerodrome reference point. Flyplassens referansepunkt.

ARR

Arrival. Ankomst.

Artificial horizon

Se kunstig horisont.

AS*

Altostratus. Lagskyer.

ASAP

As soon as possible. Så snart som mulig

ASDA

Accelerate‐stop distance available.

ASPH

Asphalt. Asfalt. (For eksempel dekke på rullebane)

ASSW*

Associated with. I forbindelse med.

AT*

At (followed by time at which weather forecast to occur). Klokken
(fulgt av den tid det er varslet at værforholdet vil inntreffe.
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ATA

Actual Time of Arrival. Virkelig ankomsttid.

ATC

Air Traffic Control. Se lufttrafikktjeneste.

ATCC

Air traffic control centre or air traffic control. Kontrollsentral eller
områdekontroll.

ATC‐reiseplan

ATC flightplan. Melding til lufttrafikktjenesten om planlagt flyvning.
Meldingen inneholder blant annet luftfartøyets registrering, type,
hastighet og rute, samt beregnet tid og avgangs‐ og
bestemmelsessted.

ATD

Actual Time of Departure. Virkelig tid for avgang.

ATFM

Air traffic flow management. Trafikkflytledelse.

ATIS

Automatic Terminal Information Service. Automatisk terminal
informasjonstjeneste. En kontinuerlig sending av opplysninger om
meteorologiske og operative forhold på en flyplass. ATIS sendes
enten som «datalinje‐ATIS» eller som «stemme‐ATIS».

ATM

Air traffic management. Lufttrafikkledelse.

ATP

At time or place. Ved tid eller sted.

ATS

Air Traffic Services. Se lufttrafikktjeneste.

ATS‐luftrom

Luftrom av bestemte dimensjoner, betegnet med bokstaver, der
VFR og / eller IFR‐flyging kan gjennomføres i samsvar med fastsatte
regler og der det er spesifisert hvilke former for lufttrafikktjeneste
som ytes.

ATS‐rute

En nærmere angitt rute, etablert med sikte på å lede lufttrafikken i
den utstrekning det er påkrevd for utøvelse av lufttrafikktjeneste.

ATTN

Attention. Oppmerksomhet.

AUG

August.

AUP

Airspace use plan. Oversikt over planlagt luftromsbruk.

AUTH

Authorize or authorization. Autorisere eller autorisasjon.

AUTO

Automatic. Automatisk.

AUW

All up weight. Totalvekt.

AVBL

Available eller availability. Tilgjengelig eller tilgjengelighet.

AVG

Average. Gjennomsnitt(lig).

AVGAS

Aviation gasoline. Flybensin.

AWOS

Automated weather observation system. Automatisk
værobservasjonssystem.

280618_BETA_konverteringshefte seil_v2

Side 143

AWY
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B
B

Bravo. Bokstaven «B» i det fonetiske alfabet.

B

Blue (colour). Blå (farge).

BA

Braking action. Bremseeffekt.

Bakkefart

Ground Speed (GS). Luftfartøyets hastighet over bakken. Bakkefart
er sann flyfart korrigert for vind.

Bakkesikt

Ground visibility. Sikten på en flyplass angitt av en godkjent
observatør eller av automatiske systemer.

Balanseror

Aileron. Roret er et hovedror og er festet til baksiden av hver vinge
mot vingetippene. Balanseroret beveges opp og ned og får flyet til å
krenge. Roret beveger flyet om lengdeaksen.

Balanserorbrems

Adverse yaw. På grunn av høyere indusert motstand på vingen som
går opp i en sving, vil denne bremse i forhold til vingen inn i svingen
og nesen til flyet vil dreie mot svingretningen.

Baneskulder

Område som tilslutter en rullebane symmetrisk på begge sider, og
som har en nærmere angitt fasthet eller bæreevne.

BASE*

Cloud base. Skybase.

BCFG*

Fog patches. Tåkeflak.

BCST

Broadcast. Kringkasting.

BDRY

Boundary. Grense.

BECMG

Becoming. Blir.

Bensintrykkmåler

En måler som viser bensintrykket og som virker etter
bourdonprinsippet. Det betyr at bensinen føres inn i et rør som vil
rette seg mer og mer ut etter som at trykket øker. Bevegelsen
overføres så til en viser.

Beregnet ankomsttid

Estimated Time of Arrival eller estimating arrival (ETA). For VFR‐
flyvninger den tid det er beregnet av luftfartøyet vil komme over
flyplassen.

Beregnet avgangstid
Beregnet medgått totaltid

Estimated Elapsed Time (EET). For VFR‐flyvninger den tid det er
beregnet fra avgang til ankomst over bestemmelsesstedet
(flyplassen). Føres i ATC‐reiseplan.

Beregnet utkjøringstid

Estimated Off‐block Time (EOBT). Den tid det er beregnet at
luftfartøyet vil begynne å takse fra parkeringsplassen i forbindelse
med en flyvning. EOBT føres i ATC‐reiseplan.
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BFR

Before. Før.

BKN*

Broken. Brutt (brukes i meteorologiske meldinger for å angi
skydekke).

BL*

Blowing. Blåsende etterfulgt av DU = støv, SA = sand eller SN = snø).

BLO*

Below clouds. Under skyene.

BLDG

Building. Bygning.

Blindsending

Blind transmission. En radiosending fra en stasjon til en annen i
tilfelle to‐veis radiosamband ikke kan opprettes, men hvor det er
antatt at den andre stasjonen er i stand til å motta sendingen.

BLO*

Below clouds. Under skyer.

BLSN*

Blowing snow. Snødrev.

BLW*

Below. Under.

BOMB

Bombing (brukes i NOTAM ved opplysning om militærøvelser).

BR*

Mist. Tåkedis.

BRG

Bearing. Peiling.

BRKG

Braking. Bremsing.

BSL

Bestemmelser for Sivil Luftfart. Detaljerte forskrifter for regulering
av sivil luftfart i Norge.

BTL*

Between layers of clouds. Mellom skylag.

BTN

Between. Mellom. (Brukes også i meteorologiske meldinger).
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C
C

Charlie. Bokstaven «C» i det fonetiske alfabet.

C

Centre. Senter, fulgt av baneidentifikasjon for å identifisere en
parallell rullebane.

C*

Degrees Celsius. Grader Celsius.

CA

Calibrated Altitude. Se kalibrert høyde.

CAA

Civil Aviation Authority. Luftfartstilsynet.

Candela

(Latin for stearinlys). Den grunnleggende SI‐enheten for måling av
lysstyrke.

CAS

Calibrated Airspeed. Se kalibrert flyfart.

CAT

Category. Kategori.

CAT*

Clear Air Turbulence. Turbulens i klar luft.

CAT

Commercial Air Transport. En del (part) av forordningen om
luftfartsoperasjoner.

CAVOK*

Clouds and Visibility Okay. Skyer og sikt ok. Brukes i METAR/TAF for
å angi at sikten er 10 km eller bedre, at det er ingen skyer under
5000 fot eller MSL om denne er større enn 5000 fot, at det er ingen
Cumulonimbus (CB) eller Towering Cumulus (TCU), nedbør, lave
tåkeflak eller lavt snøfokk.

CB*

Cumulonimbus. Bygesky.

CC*

Cirrocumulus. Makrellsky.

Certificate of Airworthiness (CoA)

Se luftdyktighetsbevis.

CGL

Circling guidance lights. Ledelys for sirkling.

CHG

Change eller changed. Forandre eller forandret.

CI*

Cirrus. Fjærsky.

CLBR

Calibration. Kalibrering.

CLD*

Clouds. Skyer.

CLR

Clear(s) or cleared to or clearance. Klarerer, klarert eller klarering.

CLRD*

Runway(s) cleared. Rullebanen(e) er fri(e) (brukes i METAR/SPECI)

CLSD

Close eller closed eller closing. Stenger eller stengt.

CMB

Climb. Stigning.
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CMPL

Completion eller completed eller complete. Avslutning eller
avsluttet eller komplett.

CNL

Cancel eller cancelled. Kansellere eller kansellert.

CNL

Flight plan cancellation. Kansellering av reiseplan (meldingstype)

CNS*

Continous. Kontinuerlig.

C of A (CoA)

Certificate of Airworthiness. Luftdyktighetsbevis.

COM

Communications. Samband.

CONC

Concrete. Betong (for eksempel dekke på rullebane)

COND

Condition. Forhold.

CONS

Continuous. Sammenhengende.

CONST

Construction or constructed. Konstruksjon eller konstruert.

CONT

Continue(s) or contimued. Fortsett(er) eller fortsatt.

COOR

Co‐ordinate or co‐ordination. Koordiner eller koordinering.

COORD

Coordinate(s). Koordinat(er).

COP

Change‐over‐point. Omstillingspunkt.

COR

Correct/correction/corrected. Rett/rettelse/rettet (meteorologisk
meldingstype)

COT*

At the coast. Ved kysten.

COV

Cover or covered or covering. Dekke, dekket eller dekkende.

CPL

Current flight plan. Se reiseplan, gjeldende.

CPL

Commercial pilot licence. Trafikkflygersertifikat.

CRP

Compulsory reporting point. Obligatorisk meldepunkt.

CS*

Cirrostratus. Slørsky.

CS

Call sign. Kallesignal.

CTA

Controll Area. Se kontrollområde.

CTC

Contact. Kontakt.

CTN

Caution. Forsiktig eller forsiktighet.

CTL

Control. Kontroll.

CTN

Caution. Forsiktig.

CTR

Control Zone. Se kontrollsone.
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CU*

Cumulus. Haugsky.

CUF*

Cumuliform.

CUST

Customs. Toll.
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D
D

Delta. Bokstaven «D» i det fonetiske alfabet.

D

Danger area. Fareområde fulgt av identifikasjon

DA

Density Altitude. Se tetthetshøyde.

DCT

Direct. Direkte.

DEC

December. Desember.

DECL

Declination. Deklinasjon.

DEG

Degrees. Grader. (Brukes også i meteorologiske meldinger).

DEP

Depart eller departure. Avgå eller avgang.

DEP

Departure. Avgangsmelding.

DER

Departure end of runway. Baneende ved utflyging.

DEST

Destination. Bestemmelsessted.

Deviasjon
DIST

Distance. Distanse.

DLA

Delay eller delayed. Forsinke eller forsinket.

DLA

Delay. Forsinkelsesmelding.

DLY

Daily. Daglig.

DME

Distance Measuring Equipment. Utstyr som måler avstand til en
bakkestasjon. DME består av utstyret i flyet og en rekke stasjoner på
bakken.

DNG

Danger eller dangerous. Fare eller farlig.

DOF

Date of flight. Dato for flyvningen. Settes i reiseplan om aktuelt.

DP*

Dew Point. Se duggpunktstemperatur.

DR

Dead reckoning. Bestikknavigasjon.

DR*

Low drifting. Lavt drivende fulgt av DU = støv, SA = sand eller SN =
snø.

DRG

During. I løpet av.

DS

Duststorm. Støvstorm.

DRSN*

Low drifting snow. Lavt snøfokk.

DST*

Duststorm. Strøvstorm.
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DTG

Date‐time‐group. Dato og tidsgruppe.

DTRT*

Deterioriate, deteriorating. Forverre, forverring.

DU*

Dust. Støv.

DUC*

Dense upper clouds. Tette høye skyer.

DUR

Duration. Varighet.

DVOR

Doppler VOR. Se VOR.

Duggpunktstemperatur

Temperaturen hvor luften ikke lenger kan holde på fuktighet.

Dynamisk trykk

Trykktillegg som skyldes hastighet. Endres med kvadratet av
luftstrømmens hastighetsforandringer.

DZ*

Drizzle. Yr.
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E
E

Echo. Bokstaven «E» i det fonetiske alfabet.

E

East or eastern longitude. Øst eller østlig lengde.

EAT

Expected approach time. Antatt innflygingstidspunkt.

EET

Estimated elapsed time. Beregnet flytid.

EGNOS

European geostationary navigation overlay service. Europeisk
geostasjonær overlagring av GPS navigasjonsdata.

EGT

Exhaust gas thermometer. Eksosgasstermometer. Måler
temperaturen i eksosgassen fra den sylinderen som under test av
motortypen har vist seg å gå varmest.

EHF

Extremely high frequency. Ekstrem høy frekvens.

ELA1‐luftfartøy

ELA1‐aircraft. Gjelder for blant annet følgende bemannede
europeiske lette luftfartøy: a) Et fly med en største tillatte
startmasse (MTOM) på høyst 1200 kg som ikke er klassifisert som et
komplekst motordrevet luftfartøy, b) Et seilfly eller motordrevet
seilfly med høyst 1200 kg MTOM.

ELA2‐luftfartøy

Gjelder for blant annet følgende bemannede europeiske lette
luftfartøy: a) Et fly med en største tillatte startmasse (MTOM) på
høyst 2000 kg som ikke er klassifisert som et komplekst motordrevet
luftfartøy, b) Et seilfly eller motordrevet seilfly med høyst 2000 kg
MTOM.

ELBA

Emergency location beacon – aircraft. Nødpeilesender.

ELEV

Elevation. Høyde over havet (fast punkt).

ELR

Extra long range. Ekstra lang rekkevidde.

Elevator

Se høyderor.

ELT

Emergency locator transmitter. Nødpeilesender.

EM

Emission. Utstråling.

EMBD*

Embedded in a layer. Innhyllet i et lag (for å indikere CB‐skyer)

EMERG

Emergency. Nød.

END

Stop‐end. Stoppende (relatert til rullebane).

ENE

East north east. Øst nord øst.

ENG

Engine. Motor.
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Enhet for lufttrafikktjenester

En fellesbetegnelse for flygekontrollenhet,
flygeinformasjonssentral, flygeinformasjonstjeneste på flyplassen
eller meldekontor for lufttrafikktjenesten.

ENR

En‐route. Underveis.

ENRC

En‐route chart. Underveiskart.

EOBT

Estimated off‐block time. Beregnet utkjøringstid.

EQPT

Equipment. Utstyr.

ESE

East south east. Øst syd øst.

EST

Estimate/estimated/estimate
Beregne/beregnet/beregne(meldingstype)

ETA

Estimated time of arrival or estimating arrival. Se beregnet
ankomsttid.

ETD

Estimated time of departure or estimating departure. Se beregnet
avgangstid.

ETO

Estimated time over a significant point. Beregnet tid over et spesielt
punkt.

EXC

Except. Unntatt.

EXER

Exercise or exercising or to exercise. Øvelser, øver eller utøver.

EXP*

Expected, expecting. Forvente, forventet, forventing.

EXTD

Extend or extending or extended. Utvide, utvider eller utvidet.
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F
F

Foxtrot. Bokstaven «F» i det fonetiske alfabet.

F

Fixed. Fast.

F

Grader Fahrenheit.

FAC

Facilities. Hjelpemidler, tjenester.

Fareområde

Danger area. Et luftrom av fastsatt utstrekning hvor det på bestemte
tidspunkt kan foregå aktiviteter som er farlige for luftfartøy under
flyvning.

Fartsmåler

Et instrument i et fly som viser differansen mellom totaltrykk og
statisk trykk. Se også dynamisk trykk. En fartsmåler er en del av det
pitot‐statiske systemet i et luftfartøy.

Fartøysjef

PIC – Pilot‐in‐command. Den flyger som er ansvarlig for luftfartøyets
føring og sikkerhet under flygetiden.

FBL*

Light. Lett (for å angi ising, turbulens osv.)

FC*

Funnel cloud (tornado or water spout). Snabelsky.

FCL

Flight crew licencing.

FCST*

Forecast. Meteorologisk varsel.

FEB

February. Februar.

Ferdighetskontroll

Proficiency check. Påvisning av ferdigheter for å forlenge eller
fornye (sertifikat) rettigheter, herunder en slik muntlig prøve som
kan være påkrevet.

Ferdighetsprøve

Skill test. Påvisning av ferdigheter for utstedelse av sertifikat eller
rettighet, herunder en slik muntlig prøve som kan være påkrevet.

Ferdselsområde

Movement area. Den del av en flyplass som omfatter
manøvreringsområdet samt oppstillingsplasser, og som benyttes av
luftfartøy ved avgang, landing og ved taksing.

FEW

Few. Få. (Brukes også i meteorologiske meldinger).

FG*

Fog. Tåke

FIC

Flight information central. Se flygeinformasjonssentral.

FIR

Flygeinformasjonsregion. Se dette.

FIS

Flight information service. Se flygeinformasjonstjeneste.

FL

Flight Level. Flygenivå. (Brukes også i meteorologiske meldinger).
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Flaps

Innretning for å øke løft og vingens areal. Kommer i mange
forskjellige utforminger. Kan monteres foran på vingen som såkalt
forkantflaps (leading edge flaps) eller bak på vingen. Kalles da for
bakkantflaps (trailing edge flaps).

FLD

Field. Plass,

FLG

Flashing. Blinkende.

FLR

Flares. Bluss.

FLT

Flight. Flyvning.

FLTCK

Flight check. Kontrollflyging.

FLUC

Fluctuating or fluctuated. Varierende, variasjon eller variert.

Fly

Et motordrevet luftfartøy som er tyngre enn luft, og som under
flyging i hovedsak bæres oppe av aerodynamiske reaksjoner på faste
flater.

Fly som skal føres med styrmann

MPA. Multipilot aircraft. En type fly som skal flyges med en
styrmann som angitt i flygehåndboken eller i luftfartsselskapets
godkjenningssertifikat.

Flyfart

Hastigheten et luftfartøy beveger seg i forhold til omgivende luft.
Kalles også for lufthastighet. Hastighet kan måles og uttrykkes på
flere forskjellige måter. Se indikert, kalibrert og sann flyfart.

Flygebesetningsmedlem

Flight crew member. Sertifisert besetningsmedlem som er pålagt
oppgaver av betydning for driften av et luftfartøy i
flygetjenestetiden.

Flygehåndbok

Aeroplane eller Glider Flight Manual. En håndbok som er utviklet av
en flyfabrikant og følger med flyet. Håndboken er sertifisert av
luftfartsmyndighetene.

Flygeinformasjonsregion

FIR – Flight information region. Et nærmere avgrenset luftrom der
det ytes flygeinformasjons‐ og alarmtjeneste.

Flygeinformasjonssentral

FIC – Flight information central. En enhet som yter flygeinformasjon‐
og alarmtjeneste.

Flygeinformasjonstjeneste

FIS – Flight information service. En tjeneste som har som formål å gi
råd og informasjon som fremmer sikker og effektiv luftfart.

Flygekontrollenhet

ATC‐unit. Air traffic control unit. Fellesbetegnelse på en
kontrollsentral, innflygingskontroll og kontrolltårn.

Flygekontrollinstruks

Påbud gitt av en flygekontrollenhet med henblikk på å få en flyger til
å ta en bestemt handling

Flygekontrolltjeneste

ATC‐service. Air traffic control service. En tjeneste som har til formål
å forebygge og å avverge sammenstøt mellom luftfartøy og mellom
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luftfartøy og hindringer på manøvreringsområdet.
Flygekontrolltjenesten skal også sørge for en velordnet og rask
trafikkavvikling.
Flygenivå

FL – Flight Level. En flate med konstant lufttrykk som bestemmes av
trykkverdien 1013, 25 hPa, og som er atskilt fra andre slike flater
gjennom særlige trykkintervaller.

Flygetid

For fly og turmotorseilfly, den samlede tiden fra det øyeblikk et
luftfartøy første gang setter seg i bevegelse for å lette, til det
øyeblikk det til slutt stopper når flyvningen avsluttes. For seilfly, den
samlede tiden fra det øyeblikket seilflyet settes i bevegelse for å
lette, og til det øyeblikket seilflyet til slutt stopper når flyvningen
avsluttes.

Flygerskjønn

Airmanship. En konsekvent bruk av god dømmekraft, og velutviklet
kunnskap, ferdigheter og holdninger slik at flyvningen kan foregå
sikkert.

Flyplass

Aerodrome. Et definert område (herunder bygninger, anlegg og
utstyr) på land eller vann eller på en fast konstruksjon, en fast
konstruksjon offshore eller en flytende konstruksjon, som skal
brukes helt eller delvis til ankomst, avgang og manøvrering på
bakken.

Flyplass

Ethvert område på land, vann, bygning, skip eller annen fast eller
flyttbar innretning der luftfartøy foretar start, landing, taksing eller
er oppstilt (BSL E 3‐2)

Flyplasstrafikk

All trafikk på manøvreringsområdet på en flyplass, og all lufttrafikk
nær en flyplass. Lufttrafikk nær en flyplass omfatter men er ikke
begrenset til luftfartøyer som flyr inn i eller forlater flyplassens
landingsrunde.

Flysikringstjenesten
Flysikt

Flight visibility. Sikten forover fra førerkabinen i et luftfartøy under
flyging.

Flytid, beregnet

Estimated elapsed time ‐ EET. Beregnet tid fra et punkt til et annet.

FM

From. Fra.

FM*

From. Fra etterfulgt av tiden værforhandringen er beregnet til å
begynne.

Forbudt område

Prohibited area. Et luftrom av bestemte dimensjoner over en stats
landområde eller territorialfarvann, der flyging med luftfartøy er
forbudt.

Forgasser

Den delen av en forgassermotor som regulerer luftmengde og
tilsetter bensin i riktig mengde.
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Forgasservarme

Varme som brukes for å unngå at det kommer is i forgasseren, og å
fjerne is om det dannes. Varmen tas fra en kappe som ligger rundt
eksosrøret.

Forlenge

Revalidation. Det administrative tiltak som treffes i
gyldighetsperioden for en rettighet eller et bevis som gir
innehaveren rett til fortsatt å utøve privilegiene som er knyttet til
rettigheten / beviset i en ytterligere angitt periode, forutsatt at de
angitte kravene er oppfylt.

Fornye

Renewal. Det administrative tiltak som treffes etter at en rettighet
eller et bevis har utløpt, med sikte på å fornye privilegiene knyttet til
rettigheten eller beviset i en ytterligere angitt periode, forutsatt at
de angitte kravene er oppfylt.

FPL

Filed flight plan. Se reiseplan, innlevert.

FPM

Feet per minute. Fot per minutt. (Brukes også i meteorologiske
meldinger).

FPR

Flight planned route. Reiseplanrute.

FR

Fuel remaining. Resterende drivstoffbeholdning.

FREQ

Frequency. Frekvens.

FRI

Friday. Fredag.

FRNG

Firing. Skyting (i forbindelse med militær aktivitet).

FRQ

Frequent. Hyppig.

FRONT*

Front.

FRQ*

Frequent. Ofte.

FST

First. Først.

FT

Feet. Fot. (Brukes også i meteorologiske meldinger).

FU*

Smoke. Røyk.

FUA

Flexible use of airspace. Fleksibel bruk av luftrom.

FZ*

Freezing. Frysende.

FZDZ*

Freezing drizzle. Underkjølt yr.

FZFG*

Freezing fog. Underkjølt tåke.

FZRA*

Freezing rain. Underkjølt regn.
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G
G

Golf. Bokstaven «G» i det fonetiske alfabet.

G

Green. Grønn (fargen).

G*

Gust. Vindkast. Variasjoner i middelvindstyrken, fulgt av tall i
METAR/TAF og SPECI.

g

Gram.

GA

General aviation. Almennflyging.

G/A

Ground to air. Bakke til luft (i forbindelse med militær aktivitet).

G/A/G

Ground to air and air to ground. Bakke til luft og luft til bakke (i
forbindelse med militær aktivitet).

GAGAN

GPS and Geostationary Earth Orbit augmented navigation. Korrigert
Navigasjon med GPS og geostasjonære satellitter.

GBAS

Ground based augmentation system. Satellittnavigasjon med
bakkebasert lokal korreksjon.

GEN

General. Generelt

GEO

Geographic or true. Geografisk eller rettvisende.

GES

Ground earth station. Jordstasjon.

GFM

Glider flight manual. Flygehåndbok for seilfly. Se flygehåndbok.

Gjennomgangshøyde

Transition altitude. Største høyde (i forbindelse med utflyging og
innflyging) hvor et luftfartøy kontrolleres med referanse til høyde
over havet (altitude). En fast verdi for hver flyplass og oppgis i AIP.

Gjennomgangsnivå

Transition level. Det laveste flygenivå tilgjengelig over
gjennomgangshøyden. Regnes ut hver dag på bakgrunn av trykk og
temperatur.

GLD

Glider. Seilfly.

Glidebane

Den delen av innflygingssystemet ILS som gir flygeren vertikal
indikasjon på posisjon i forhold til innflygingstraseen.

GMC

Ground movement chart. Kart for ferdsel på bakken.

GND

Ground. Bakke. (Brukes også i meteorologiske meldinger).

GNSS

Global navigation satellite system. Globalt satellitt
navigasjonssystem.

GP

Glidepath. Se glidebane.

GPS

Global positioning system. Globalt posisjoneringssystem.
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GR*

Hail or soft hail. Is eller sprøhagl.

GRADU*

Gradually. Gradvis. Landingsvarsel knyttet til METAR. Blir brukt
dersom det ventes gradvis og kontinuerlig endring i løpet av METAR‐
perioden. Brukes også i TAF.

GRVL

Gravel. Grus.

Ground visibility

Se bakkesikt.

GS

Groundspeed. Se bakkefart.

GS

Small hail and/or snow pellets. Småhagl og/eller snøkorn.
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H
H

Hotel. Bokstaven «H» i det fonetiske alfabet.

H*

High pressure. Høytrykk.

H24

Continuous day and night service. Hele døgnet.

HAIL*

Hail. Hagl.

Helikopter

Et luftfartøy, tyngre enn luft, som under flyging i hovedsak bæres
oppe av luftens innvirkning på én eller flere motordrevne rotorer på
i hovedsak vertikale akser.

HDG

Heading. Se kurs.

HEL

Helicopter.

HF

High frequency. Høy frekvens (3000 til 30 000 kHz).

HGT

Height or height above. Se høyde.

Hindring

Obstacle. Alle faste (midlertidige eller permanente) og bevegelige
gjenstander eller deler av slike, som a) befinner seg på et område
beregnet for bevegelse av luftfartøy på bakken, b) strekker seg ut
over en definert overflate som har til formål å beskytte luftfartøy
eller flyvninger, eller c) befinner seg utenfor disse definerte
overflatene og anses å utgjøre en fare for lufttrafikken.

HJ

Sunrise to sunset. Soloppgang til solnedgang.

HLDG

Holding. Venting.

HLP

Heliport. Landingssted for helicopter.

HN

Sunset to sunrise. Solnedgang til soloppgang.

HO

Service available to meet operational requirements. Tjeneste
tilgjengelig etter behov.

HOL

Holiday. Helligdag.

hPa*

Hectopascal.

HR

Hours. Timer.

HURCN*

Hurricane. Orkan.

HVY*

Heavy. Kraftig. Brukes for å indikere intensiteten på værforhold, for
eksempel HVY RA = kraftig regn.

HX

No specific working hours. Ingen bestemt tjenestetid.

HZ*

Dust, haze. Dis.

Hz

Hertz
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Høyde

Altitude. Den vertikale avstanden fra havflatens middelnivå til et
nivå, punkt, eller objekt ansett som et punkt.

Høyde

Elevation. Den vertikale avstanden fra havflaten til et punkt eller et
nivå på eller fast forbundet med havoverflaten.

Høyde

Height. Den vertikale avstanden fra et angitt referansenivå til et
nivå, punkt eller objekt ansett som et punkt.

Høydemåler

En trykkhøydemåler er et aneroidbarometer som viser høyden i fot
eller meter. Trykkhøydemåleren består av en instrumentkasse som
inneholder flere lufttette belger som utvider eller trekker seg
sammen ettersom flyet stiger eller synker. Bevegelsene overføres
mekanisk til visere. En høydemåler er en del av det pitot‐statiske
systemet.

Høyderor

Elevator. Et høyderor er montert i flyets haleparti og beveger flyets
nese opp og ned.

Høyt terreng

High terrain. Terreng høyere enn 6000 ft AMSL.
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I
I

India. Bokstaven «I» i det fonetiske alfabet.

IA

Indicated altitude. Se indikert høyde.

IAS

Indicated airspeed. Se Indikert flyfart.

IAO*

In and out of clouds. Inn og ut av skyer.

ICAO

International civil aviation organisation. Luftfartsorganisasjon I FN‐
systemet. Opprettet i 1944 og har 159 medlemsland som har blitt
enige om internasjonale rammebestemmelser.

ICE*

Icing. Ising.

ID

Identifier or identify. Identifiserer eller identifisere.

IDENT

Identification. Identifikasjon.

IFR

Instrument flight rules. Instrumentflygeregler. (Brukes også i
meteorologiske meldinger).

IFR‐flyvning

Flyvning utført i samsvar med instrumentflygereglene.

IFR‐forhold

IMC – Instrument flight conditions. Værforhold, uttrykt i sikt,
avstand fra skyer og skydekkehøyde, som er dårligere enn
minstekravene til VFR‐forhold.

IGA

International general aviation. Internasjonal almennflyging.

IGA‐varsel

Rutinemessige varsler for almennflyging opp til FL100, men er
spesielt utarbeidet med tanke på VFR‐flyvninger. Er skrevet i en
blanding av klartekst og koder. Dekker ikke fjell og innenlandsflyging
i Norge (med noen unntak).

ILS

Instrument landing system, Et system som gjør det mulig for et
luftfartøy å lande med liten sikt. ILS deles opp i forskjellige
kategorier avhengig av siktkrav. ILS består av en sender som
bestemmer posisjon i det laterale planet. Denne kalles LOC –
localizer, retningssender. I det vertikale planet bestemmes posisjon
/ høyde ved hjelp av GP – glide path, glidebanen.

IMC

Instrument meteorological conditions. Instrumentforhold. (Brukes
også i meteorologiske meldinger). Værforhold, uttrykt i sikt, avstand
fra skyer og skydekkehøyde, som er dårligere enn minstekravene til
de visuelle meteorologiske forhold.

IMPR*

Improve, improving. Forbedre, forbedring.

IMT

Immediate or immediately.

INBD

Inbound. Innkommende.

280618_BETA_konverteringshefte seil_v2

Side 162

INC*

In clouds. I skyer.

Indikert flyfart

IAS. Indicated air speed. Luftfartøyets hastighet avlest fra en
standard fartsmåler. Det er hastigheten uten korreksjon for
instrumentfeil, posisjonsfeil samt tetthetsavvik fra
standardatmosfæren.

Indikert høyde

IA. Indicated altitude. Høyde avlest fra en standard høydemåler
forutsatt at høydemåleren er korrekt justert for å vise luftfartøyets
høyde over MSL.

Innflygingskontroll

Approach control. En enhet som yter flygekontrolltjeneste til
kontrollerte flyvninger som ankommer til, eller går ut fra, en eller
flere flyplasser.

Innflygingskontrollenhet

En enhet som er opprettet for å yte flygekontrolltjeneste til
kontrollerte flyvninger med ankomst til eller avgang fra en eller
flere flyplasser.

Innflygingskontrolltjeneste

Flygekontrolltjeneste for ankommende eller avgående kontrollerte
flyvninger.

Innhentende luftfartøy

Overtaking aircraft. Et luftfartøy som nærmer seg et annet luftfartøy
aktenfra på en linje som danner en vinkel på mindre enn 70 grader
med sistnevnte luftfartøys symmetriplan.

INOP

Inoperativ. Ute av drift.

INS

Inches. Tommer kvikksølv. (Brukes også i meteorologiske
meldinger).

INSTL

Install or installed or installation. Installere, installert eller
installasjon.

INSTR

Instrument.

Instruksjon

Air traffic control instruction. Påbud gitt av en flygekontrollenhet
for å få en flyger til å foreta en bestemt handling.

Instruksjonstid

Dual instruction time. Flygetid eller instrumenttid på bakken, når en
person får flygeundervisning av en instruktør.

Instrumentflygeregler

IFR.

Instrumentinnflygingsprosedyre

IAP. Instrument Approach Procedures. En serie av forhåndsbestemte
manøvrer som utføres ved bruk av flyinstrumenter, med angitt
beskyttelse mot hinder fra det første innflygingspunktet, eller der
det er aktuelt, fra begynnelsen av en definert ankomstrute til et
punkt som landing kan utføres fra, og deretter, dersom landing ikke
skjer, til en posisjon der kriteriene for hinderfrihet ved venting eller
underveis gjelder. Instrumentinnflygingsprosedyrer klassifiseres som
følger:
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a) Ikke‐presisjonsinnflyiging. NPA – non‐precision approach.
Instrumentinnflygingsprosedyre med veiledning sideveis, men
ikke vertikalt.
b) Innflygingsprosedyre med vertikal veiledning. APV – Approach
procedure with vertical guidance. En
instrumentinnflygingsprosedyre med veiledning i sideretning og
vertikalt, men ikke slik at den tilfredsstiller kravene til
presisjonsinnflyging og ‐landing.
c) Presisjonsinnflyging. PA – Precision approach. En
instrumentinnflygingsprosedyre med presisjonsveiledning i
sideretning og vertikalt og med fastsatte minsteverdier i
samsvar med innflygingskategori.
Instrumentflygetid

Instrument flight time. Den tid når en flyger kontrollerer et luftfartøy
under flyging utelukkende ved hjelp av instrumenter.

Instrumenttid på bakken

Instrument ground time. Den tid når en flyger får undervisning i
simulert instrumentflyging i egnet treningsinnretning.

Instrumenttid

Instrument time. Instrumentflygetid eller instrumenttid på bakken.

INT

Intersection. Kryss.

INTER*

Intermittent. Periodisk. Landingsvarsel knytter til METAR. Blir brukt
dersom endringene varierer i kortere perioder og hurtige
frekvenser. Brukes også i TAF.

INTL

International. Internasjonal.

INTSF*

Intensify(ing). Intensiverer. Forsterkende.

INTST*

Intensity. Intensitet.

IR

Ice on runway. Is på rullebanen.

IR

Instrument restricted. IFR‐begrenset.

IR

Instrument rating. Instrumentbevis.

ISA

International standard atmosphere. Se standardatmosfæren.

ISOL*

Isolated. Isolert.
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J
J

Juliet. Bokstaven «J» i det fonetiske alfabet.

JAN

January. Januar.

Jet blast

Eksosstrøm fra en jetmotor.

JTST*

Jet stream. Jetstrøm.

JUL

July. Juli.

JUN

June. Juny.
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K
K

Kilo. Bokstaven «K» i det fonetiske alfabet.

Kalibrert flyfart
Kalibrert høyde

CA. Calibrated altitude. Indikert høyde korrigert for statisk
posisjons‐ og instrumentfeil.

KCAS

Knots in calibrated airspeed. Knop i kalibrert flyfart.

kg

Kilograms.

kHz

Kilohertz.

KIAS

Knots in indicated airspeed. Knop i indikert flyfart.

Kjøretøy

Innretning som er bestemt til å kjøres på bakken uten skinner.

Klarering

Air traffic control clearance. Tillatelse til flyging i samsvar med
angitte vilkår, gitt til et luftfartøy av en flygekontrollenhet.

Klareringsgrense

Clearance limit. Det punkt hvor en klarering fra en
flygekontrollenhet opphører.

Klasse fly

En kategorisering av fly sertifisert for én flyger, som ikke krever
typerettighet

km

Kilometers. Kilometer. (Brukes også i meteorologiske meldinger).

km/h

Kilometers per hour. Kilometer per time. (Brukes også i
meteorologiske meldinger).

Kompass

Kalles også for magnetkompass og viser flyets kurs i forhold til
magnetisk nord (ved null deviasjon).

Kompetanse

Competency. En kombinasjon av ferdighet, kunnskap og holdning
som kreves for å utføre en oppgave til den foreskrevne standard.

Kontrollant

Examiner. Person som er kvalifisert for, og utnevnt av
luftfartsmyndighetene for å avholde ferdighetsprøve og
ferdighetskontroll med kandidater ved sertifisering eller autorisering
av luftfartspersonell.

Kontrollert flyvning

Controlled flight. Enhver flyvning som krever klarering fra
flygekontrollen.

Kontrollert flyplass

Controlled aerodrome. En flyplass der flyplasstrafikken er underlagt
flykontrolltjenesten

Kontrollert luftrom

Controlled airspace.Luftrom av fastsatt utstrekning der det ytes
flygekontrolltjeneste i samsvar med luftrommets klassifisering.
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Kontrollområde

Control area (CTA). Et kontrollert luftrom som strekker seg oppover
fra en fastsatt grenser over bakken.

Kontrollsentral

Area control centre (ACC). En enhet som yter flygekontrolltjeneste
til kontrollerte flyvninger i kontrollområder underlagt dens
myndighet.

Kontrollsone

Control zone. Et kontrollert luftrom som strekker seg fra bakken
opp til en angitt øvre grense.

Kontrolltårn

Aerodrome control tower. En enhet som yter flygekontrolltjeneste
for lufttrafikk.

Kringkasting

Broadcast. Uadressert utsendelse av luftfartsopplysninger.

KT

Knot. Knop. (Brukes også i meteorologiske meldinger).

KTAS

Knots true airspeed. Knop i sann flyfart.

KTS

Knots. Knop.

Kunstig horisont

Et gyrodrevet instrument som viser flyets stilling i forhold til
horisonten.

Kurs

Heading. Den retning et luftfartøys lengdeakse peker, vanligvis
uttrykt i grader nord (sann, magnetisk, kompass eller grid).
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L
L

Lima. Bokstaven «L» i det fonetiske alfabet.

L

Left, runway indication. Venstre ved identifisering av rullebane i et
flyplass‐system med parallelle rullebaner.

L*

Low pressure. Lavtrykk.

l

Litre. Liter.

LAN*

Inland. Inne i landet.

Landingsområde

Den del av ferdselsområdet som er beregnet til at luftfartøy skal
starte eller lande

Landingsrunde

Landing circuit. Den angitte bane som luftfartøy følger ved flyging i
nærheten av en flyplass.

Lokaltrafikk

Aerodrome traffic. All trafikk på manøvreringsområdet på en
flyplass og alle luftfartøy under flyging i nærheten av en flyplass. Et
luftfartøy som opererer i nærheten av en flyplass inkluderer, men er
ikke begrenset til luftfartøy som flyr inn og ut av landingsrunden.

LAT

Latitude. Breddegrad.

LB

Pund.

LCA*

Locally. Lokalt.

LCN

Load classification number. Bæreevne.

LDA

Landing distance available. Tilgjengelig landingsdistanse.

LDG

Landing.

LEN

Length. Lengde.

Lengdeakse

En tenkt akse som løper horisontalt gjennom flyet fra forkant til
bakkant.

LF

Low frequency. Lavfrekvent (30 til 300 kHz).

LGT

Light or lighting. Lys eller belysning.

LGTD

Lighted. Belyst.

LIH

Light intensity high. Høyintensitetslys.

LIL

Light intensity low. Lavintensitetslys.

LIM

Light intensity medium. Middelintensitetslys.

LMT

Local mean time. Lokal middeltid.

LNAV

Lateral navigation. Lateral navigasjon.
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LNAV/VNAV

Lateral and vertical navigation. Lateral og vertikal navigasjon.

LOC

Localizer. Retningssender i ILS‐systemet.

Loddakse

En tenkt akse som går vertikalt gjennom flyet. Kalles også
normalakse og vertikalakse.

Lokaltrafikk

Aerodrome traffic. All trafikk på manøvreringsområdet på en flyplass
og alle luftfartøy under flyging i nærheten av en flyplass.

LONG

Longitude. Lengdegrad.

LSQ*

Line squall. Bygeline.

LTD

Limited. Begrenset.

Luftdyktighetsbevis

Certificate of Airworthiness (CoA). Luftdyktighetsbevis. Et formelt
dokument som utstedes av den nasjonale luftfartsmyndigheten for
å erklære at et luftfartøy er luftdyktig.

Luftfartshendelse

Se også lufttrafikkhendelse. En luftfartshendelse er eksempelvis
driftsavbrudd, feil eller en annen uregelmessig omstendighet, som
har eller kan ha påvirket flysikkerheten, og som ikke har medført en
luftfartsulykke

Luftfartshendelse, alvorlig

Klassifiseres mellom en luftfartsulykke og en luftfartshendelse, men
hvor konsekvensene tilsier at det ikke er en ulykke.

Luftfartspublikasjon

En publikasjon som er utgitt av en stat eller med en stats myndighet,
og som inneholder luftfartsinformasjon som er av varig natur og av
grunnleggende betydning for lufttrafikken.

Luftfartsstasjon

En bakkestasjon i mobiltjenesten for luftfarten. En luftfartsstasjon
kan i visse tilfeller være plassert om bord på et skip eller på en
plattform på havet.

Luftfartsulykke

En hendelse i forbindelse med flyging (fra man går om bord til man
går fra borde) som medfører at noen dør eller blir alvorlig skadet,
eller at fartøyet påføres betydelige skader.

Luftfartøy

Aircraft. Alle maskiner som bæres opp i atmosfæren av andre
reaksjoner i luften enn luftens reaksjoner mot jordoverflaten.

Luftfartøy med én flyger

SPA. Single pilot aircraft. Et luftfartøy som er sertifisert for drift med
én flyger.

Luftfartøyets kallesignal

Aircraft call sign. En bokstavgruppe, tallgruppe eller en kombinasjon
av disse som brukes for å kjennetegne et luftfartøy i luft‐bakke
samband.

Luftfartøyskategori

Aircraft category‐ En kategorisering av luftfartøy i henhold til angitte
grunnleggende egenskaper, for eksempel fly, VTOL‐fly, helikopter,
luftskip, seilfly, frittflygende ballonger
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Luftled

Airway – AWY. Et kontrollområde eller deler av et kontrollområde i
form av en korridor utstyrt med radionavigasjonshjelpemidler

Luftmasse

Air mass. Et stort område med luft som har ensartet temperatur og
fuktighet.

Luft‐til‐bakke‐kommunikasjon

Toveis kommunikasjon mellom luftfartøy og stasjoner eller steder på
jordoverflaten.

Lufttrafikk

Air traffic. Alle luftfartøyer under flyging eller på
manøvreringsområdet på en flyplass, tidligere kalt lokaltrafikk.

Lufttrafikkhendelse

En trafikkrelatert luftfartshendelse som for eksempel en
nærpassering («aircraft proximity»), alvorlige vanskeligheter som
oppstår fordi fartøysjefen eller lufttrafikktjenesten unnlater å følge
gjeldende fremgangsmåte eller avviker fra gjeldende prosedyrer,
samt alvorlige vanskeligheter forårsaket av mangler eller feil ved
bakkeinstallasjon eller hjelpemiddel.

Lufttrafikktjeneste

Air traffic service (ATS). En fellesbetegnelse for
flygeinformasjonstjeneste, alarmtjeneste, advisory service,
flygekontrolltjeneste (områdekontroll‐, innflygingskontroll‐ og
tårnkontrolltjeneste.

Lufttrafikktjenesteenhet

Fellesbetegnelse for flygekontrollenhet, flygeinformasjonssentral
AFIS‐enhet eller meldekontor.

Luftrom underlagt lufttrafikktjenesten

Avgrensende luftrom med bokstavbetegnelse, der visse angitte
typer flyging er tillatt, og hvor det er definert hvilken
lufttrafikktjeneste og operative regler som gjelder.

LVL

Level. Nivå.

LYR*

Layer or layered. Lag(vis).
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M
M

Mike. Bokstaven «M» i det fonetiske alfabet.

m

Meters. Meter. (Brukes også i meteorologiske meldinger).

MAG

Magnetic. Magnetisk.

MAINT

Maintenance. Vedlikehold.

Manøvreringsområde

Manoeuvring area. Den del av en flyplass, unntatt
oppstillingsplattformer, som brukes av luftfartøy ved avgang og
landing, samt under taksing.

MAR

March. Mars.

Marsjhøyde

En flygehøyde som opprettholdes under en betydelig del av
flyvningen.

MAX

Maximum. Maksimum. (Brukes også i meteorologiske meldinger).

MAY

May. Mai.

MB*

Millibars.

MBST*

Microburst. Kraftig vindbyge (rosse) over et lite område.

Meldekontor for lufttrafikktjenesten

Air traffic services reporting office. En enhet opprettet for mottak av
rapporter om forhold angående lufttrafikktjenesten og av
reiseplaner med tilhørende meldinger. Et meldekontor kan
opprettes som en egen enhet, eller kombineres med en allerede
eksisterende enhet, for eksempel en annen
lufttrafikktjenesteenhet.

Meldepunkt

Reporting point. Et bestemt geografisk punkt som et fartøy kan
melde sin posisjon i forhold til.

MET

Meteorology. Meteorologi.

METAR*

Meteorological aerodrome report. Meteorologiske observasjoner på
og like ved en flyplass for å informere om aktuelle værforhold for fly
som skal lande eller ta av. Observasjonene blir tatt hver hele og /
eller halve time.

MF

Medium frequency. Medium frekvens (300 til 3000 kHz).

mHz

Megahertz.

MID

Midpoint. Midtpunkt relatert til en rullebane.

MIFG*

Shallow fog. Grunn take.

MIL

Military. Militær.

MIN

Minutes. Minutter.
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MMO*

Main Meteorological Office. Ansvarlig meteorologisk enhet.

MNM

Minimum. (Brukes også i meteorologiske meldinger).

Mobil tjeneste for luftfarten

En mobil tjeneste mellom luftfartsstasjoner og luftfartøy, eller
mellom luftfartøy innbyrdes, der stasjoner i redningstjenesten kan
delta; automatiske nødpeilesendere kan også inngå i denne
tjenesten på de angitte nødfrekvenser.

MOD*

Moderate. Moderat, for å angi ising, turbulens osv. MOD RA =
moderat regn.

MON*

Above mountains. Over fjellterreng.

MON

Monday. Mandag.

Motordrevet seilfly

Powered sailplane. Et luftfartøy utstyrt med en eller flere motorer,
og som når motoren(e) ikke er i gang, har et seilflys egenskaper.

MOV*

Move, moving. Bevege, beveger seg.

MPA

Multi‐pilot aircraft. Se «fly som skal føres med styrmann».

MPH

Statue miles per hour. Engelske mil i timen.

MPS

Metres per second. Meter per sekund. (Brukes også i
meteorologiske meldinger).

MS*

Minus.

MSG

Message. Melding.

MSL

Mean Sea Level. Gjennomsnittlig havnivå. (Brukes også i
meteorologiske meldinger).

MT

Mountain. Fjell.

MTOM

Maximum take‐off mass. Maksimum avgangsmasse.

MTW*

Mountain waves. Fjellbølger.

MWO*

Meteorological Watch Office. Meteorologisk vaktkontor.

MX*

Mixed type of ice formation. Blandede istyper.
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N
N

November. Bokstaven «N» i det fonetiske alfabet.

N

North or northern latitude. Nord eller nordlig bredde.

Nasjonal Luftfartsmyndighet

National Aviation Authority (NAA). Myndighet for en suveren stat,
eller, etter avtale eller vedtak, en gruppe suverene stater som har
ansvar for å bestemme og administrere luftfartsregelverket slik at
flyging kan utføres på en sikker måte.

National Aviation Authority (NAA)

Se Nasjonal Luftfartsmyndighet.

Natt

Night. Timene mellom slutten av alminnelig tussmørke («civil
twilight») om kvelden, og begynnelsen av alminnelig tussmørke om
morgenen. Alminnelig tussmørke slutter om kvelden når midten av
solskiven står seks grader under horisonten, og begynner om
morgenen når midten av solskiven igjen står seks grader under
horisonten.

NAV

Navigation. Navigasjon.

NAVAID

Navigation aid. Navigasjonshjelpemiddel.

Navigasjonsflyging

Cross‐country. Flyging mellom et avgangssted og et ankomststed via
en forhåndsplanlagt rute, der standard navigasjonsmetoder brukes

NB

Northbound. Nordgående.

NC*

No change. Ingen forandring.

NCD*

No cloud detected. Ingen skyer oppdaget. Benyttes i automatisk
METAR og SPECI.

NDB

Non‐directional radio beacon. Rundstrålende radiofyr.

NE

North east. Nordøst.

NEB

North‐eastbound. Nordøstgående.¨

Nedgradering av lufttrafikktjenesten

En endring i tjenestetilbud fra en flygekontrollenhet til en AFIS‐
enhet, eller fra en AFIS‐enhet til en ikke‐bemannet flyplass, som
bestemt av Luftfartstilsynet.

NEG

No or negative or permission not granted or that is not correct. Nei,
negativt, ikke innvilget eller ikke korrekt.

NGT

Night. Se natt.

NIL

None, nothing. Ingen, ingenting. (Brukes også i meteorologiske
meldinger).

NM

Nautical Mile. Nautisk mil. (Brukes også i meteorologiske meldinger).
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NML

Normal.

NNE

North north east. Nord nordøst.

NNW

North north west. Nord nordvest.

NOF

International NOTAM office. Internasjonalt NOTAM kontor.

NONSTD

Non‐standard. Ikke standard.

Normalakse

En tenkt akse som går vertikalt gjennom flyet. Kalles også loddakse
og vertikalakse.

NOSIG*

No signifcant change. Ingen signifikant endring.

NOTAM

Notices to airmen. Melding som inneholder opplysninger om
opprettelse, tilstand eller endring av navigasjonshjelpemiddel,
tjeneste, forskrift eller fareforhold som det er viktig i tide å få
kjennskap til for personell som har med planlegging eller
gjennomføring av flyvninger å gjøre.

NOTAMC

Cancelling NOTAM. NOTAM som kansellerer annet NOTAM.

NOTAMN

New NOTAM. Nytt NOTAM.

NOTAMR

Replacing NOTAM. NOTAM som erstatter annet NOTAM.

NOV

November.

NR

Number. Nummer.

NS*

Nimbostratus. Regn ‐ eller snøskylag.

NSC*

No significant clouds. Ingen vesentlige skyer.

NSW*

No significant weather. Ingen vesentlig vær.

NTL

National. Nasjonal.

NW

Northwest. Nordvest.

NWB

North‐westbound. Nordvestgående.

NXT

Next. Neste.

Nøyaktighet

Graden av samsvar mellom den beregnede eller målte verdien og
den virkelige verdien (definisjon SERA).
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O
O

Oscar. Bokstaven «O» i det fonetiske alfabet.

OAT

Outside air temperature. Utvendig temperature. Kan leses fra
instrumenter om bord og er luftens temperatur korrigert for
instrumentfeil og effekt av kompresjon‐

OBS

Observe(d), observation. Observert, observasjon. (Brukes også i
meteorologiske meldinger).

OBSC*

Obscure(d), obscuring. Tilsløre, tilsløring.

Observasjon fra luftfartøy

Evaluering av ett eller flere meteorologiske elementer foretatt fra et
luftfartøy under flyging.

OBST

Obstacle. Hindring, hinder.

OCNL

Occasional(ly). Av og til. Periodevis. (Brukes også i meteorologiske
meldinger).

OCT

October. Oktober.

OHD

Overhead. Over.

OKTA*

Eight of sky cover. Åttendedeler med skydekke.

Oljetrykkmåler

Viser trykket i oljeledningen eller den motordrevne pumpen.
Oljetrykket måles på samme måte som bensintrykket. Se
bensintrykkmåler.

Omgivende temperatur

Ambient temperatur. Temperaturen i luften som er rundt
(omslutter) luftfartøyet.

Omgivende trykk

Ambient pressure. Trykket i luften som er rundt (omslutter)
luftfartøyet.

Oppstillingsplattform

Apron. Et nærmere bestemt område på en flyplass på land, avsatt til
bruk for luftfartøy som tar om bord eller setter av passasjerer, laster
eller losser, fyller drivstoff, er parkert eller som det utføres
vedlikeholdsarbeider på.

Områdekontrolltjeneste

Area control service. Flygekontrolltjeneste for kontrollerte
flyvninger i kontrollområder.

Områdenavigering

RNAV – Area navigation. En navigeringsmetode som gjør det mulig
for luftfartøy å følge valgfri rute innenfor dekningen av bakke‐ eller
rombaserte navigeringshjelpemidler eller innenfor ytelsesgrensene
til luftfartøyets egne navigeringshjelpemidler, eller en kombinasjon
av disse.

OPN

Open or opening or opened. Åpen, åpner eller åpent.
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OPR

Operator or operate or operative or operating or operational.
Operatør eller operer eller operativ eller opererer.

OPS

Operations. Operasjoner.

O/R

On request. På anmodning.

OTP*

On top. På toppen.

OVC*

Overcast. Overskyet.

Overvåkningsradar

Surveillance radar. Radarutstyr som benyttes til å bestemme et
luftfartøys posisjon når det gjelder avstand og retning.
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P
P

Papa. Bokstaven «P» i det fonetiske alfabet.

P

Prohibited area. Forbudt område etterfulgt av ident.

PA

Pressure altitude. Se trykkhøyde.

PAPI

Precision approach path indicator. Visuell presisjons
glidebaneindikator

PARL

Parallel. Parallell.

Part‐FCL

Annex II til “Regulation on air crew”. Den delen som gjelder
sertifikatkrav.

Part‐FCL sertifikat

Et sertifikat som oppfyller kravene i Part‐FCL.

Part‐MED

Annex IV til «Regulation on air crew”. Den delen som gjelder
medisinske krav.

PAX

Passenger. Passasjer.

PCT

Percent. Prosent.

PE*

Ice pellets. Iskorn.

PER

Performance. Yteevne eller ytelser

PERM

Permanent.

PF

Petrol fuel. Bensin.

PIB

Pre‐flight information bulletin. Briefing før flyging.

Pitotrør

Et rør som står ut i luftstrømmen og som er konstruert for å måle
det trykk som flyet møter luften med.

Pitot‐statisk system

Et system som tar inn totaltrykk via et pitotrør, og statisk trykk via
statiske inntak på flykroppen eller i pitotrøret (vinkelrett på
luftstrømmen). Disse trykkene mates videre inn i respektivt
høydemåler og stigefartsmåler (kun statisk), samt inn i fartsmåleren.

PJE

Parachute jumping exercise. Fallskjermhopping.

PL*

Ice pellets. Iskorn.

PN

Prior notices required. Forhåndsvarsel nødvendig.

PO*

Dust / sand whirls (dust devils). Støvvirvler.

POB

People on board. Personer om bord.

Posisjonsfeil

Skyldes at pitotrøret og det statiske trykkinntaket er plassert slik at
flyets stilling i luften påvirker luftstrømmen rundt flyet.
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PPR

Prior permission required. Forhåndstillatelse nødvendig.

PPSN

Present position. Nåværende posisjon.

PRFG

Flyplassen er delvis dekket av tåke.

Privatflyger

Private pilot. En flyger som er innehaver av et sertifikat som ikke
tillater at flygeren fører et luftfartøy mot vederlag, med unntak for
undervisning eller prøver, som fastsatt i Part‐FCL.

PRKG

Parking. Parkering.

PROB*

Probability. Sannsynlighet.

PROC

Procedure. Prosedyre.

Proficiency check

Se ferdighetskontroll

Profil

Airfoil. Ethvert profil (propell, vinge, ror) som skaper aerodynamiske
krefter i en luftstrøm.

PROP

Propeller. Propell.

PS*

Plus. Pluss.

PSG

Passing. Passerer.

PSI

Pounds per square inch.

PSN

Position. Posisjon.

PWR

Power. Kraft.
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Q
Q

Quebeck. Bokstaven «Q» i det fonetiske alfabet.

QDM

Magnetisk peiling til et radiofyr.

QDR

Magnetisk peiling fra et radiofyr.

QFE

Flyplassens lokale trykk. Høydemåleren vil vise null når flyet står på
bakken (flyplassen).

QNE

Når 1013,25 hPa er satt som referansetrykk på en høydemåler.
Høydemåleren vil indikere trykkhøyde / flygenivå.

QNH

Flyplassens lokale trykk redusert til havets nivå (ved flyplassen) etter
standardatmosfærens egenskaper. Høydemåleren vil vise
flyplassens høyde over havet når flyet står på bakken (flyplassen).

QUAD

Quadrant. Kvadrant.
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R
R

Romeo. Bokstaven «R» i det fonetiske alfabet.

R

Red. Rød (farge).

R

Right. Høyre ved identifisering av rullebane i et flyplass‐system med
parallelle rullebaner.

R*

Runway visual range. Rullebanesikt etterfulgt av tall i METAR og
SPECI. Se rullebanesikt.

RA*

Rain. Regn.

Radiopåbudssone

RMZ. Radio mandatory zone. Et nærmere avgrenset luftrom hvor
det er på budt å ha med og å bruke radio.

Radiostasjon for luft‐til‐bakke COM

Luftfartsstasjon for telekommunikasjon med hovedansvar for
kommunikasjons‐håndtering i forbindelse med drift og kontroll av
luftfartøy i et visst område.

Radiotelefoni

Radiotelephony. En form for radiokommunikasjon som primært er
beregnet på informasjonsutveksling i form av tale

RAG

Ragged. Ujevn.

RAG

Runway arresting gear. Bremseutstyr som består av kabler på tvers
av rullebanen for å bremse ned militære luftfartøy (jagerfly). Sivile
fly må ikke ta av, eller lande før kablene.

RAIM

Receiver autonomous integrity monitoring. Navigasjonsmottakers
egenkontroll / overvåking av integritet.

RAPID*

Rapid(ly). Hurtig. Landingsvarsel knyttet til METAR. Blir brukt i stedet
for GRADU når en endring ventes å skje innenfor meldingsperioden,
med et forholdsvis hurtig skifte innen en halv time. Brukes også i
TAF.

Rapport fra luftfartøy

Rapport fra et luftfartøy under flyging som er utarbeidet i henhold til
kravene om posisjon samt operativ og/eller meteorologisk
rapportering.

RASH*

Rain showers. Regnbyger.

RASN*

Rain and snow. Regn og snø.

RCC

Rescue coordination centre. Redningssentral.

RCL

Runway centre line. Rullebanens senterlinje.

RCLL

Runway centre line lights. Rullebanens senterlinjelys.

RDH

Reference datum height. Referansehøyde.
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RDL

Radial. Se VOR.

RDO

Radio.

RE*

Recent. Nylig. Om værforhold, for eksempel RERA = regn siden
forrige METAR.

REC

Receive or receiver. Motta eller mottager.

REF

Referance to or refer to. Referanse eller referere til.

REG

Registration. Registrering.

Reiseplan

Flight plan. Spesifikke opplysninger som gis til enheter for
lufttrafikktjenesten i forbindelse med planlagt flyvning eller del av
denne.

Reiseplan, gjeldende

Current flight plan (CPL). Reiseplan med eventuelle endringer.

Reiseplan, innlevert

Reiseplanen (FPL) I den form den er innlevert av flygeren eller
dennes representant, uten etterfølgende endringer.

REP

Report or reporting point. Rapport, rapportering eller
rapporteringspunkt.

Renewal

Se fornyelse.

Rettighet

Påtegning i et sertifikat som viser privilegier, spesielle forhold eller
begrensninger

REQ

Request or requested. Anmodning eller anmodet.

Restriksjonsområde

Restricted area. Et luftrom av bestemte dimensjoner over en stats
landområde eller territorialfarvann, der flyging med luftfartøy bare
skal utføres i samsvar med særskilt fastsatte vilkår.

Revalidation

Se forlengelse.

RMK

Remark. Merknad.

RMZ

Radio Mandatory Zone. Se radiopåbudssone.

RNAV

Area navigation. Se områdenavigasjon.

ROC

Rate of climb. Stigehastighet eller rate.

ROD

Rate of descent. Nedstigningshastighet eller rate.

RPAS

Remotely piloted aircraft system. Fjernstyrt luftfartøysystem
(drone).

RPM

Rounds per minute. Se turteller.

RSC

Rescue sub‐centre. Underordnet redningssentral.

R/T

Radiotelephony. Se radiotelefoni
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RTE

Route. Rute.

RTF

Radiotelephone. Radio.

Rudder

Se sideror.

Rullebane

Runway. Et avgrenset, rektangulært område på en flyplass på land
innrettet for start og landing med luftfartøy.

Rullebane i bruk

Den rullebane som er tatt i bruk med hensyn til vind, værforhold
eller støyreduserende prosedyrer.

Rullebanesikt

RVR – Runway visual range. Den distanse innenfor hvilken en flyger i
et luftfartøy på rullebanens senterlinje kan se oppmerkinger eller lys
som viser banens begrensninger eller markerer dens senterlin

RV

Rescue vessel. Redningsbåt.

RVR*

Runway Visual Range. Se rullebanesikt.

RWY

Runway. Se rullebane
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S
S

Sierra. Bokstaven «S» i det fonetiske alfabet.

S

South or southern latitude. Syd eller sydlig breddegrad.

SAND*

Sandstorm.

Sann flyfart

Kalibrert flyfart korrigert for avvik fra standardatmosfærens trykk
og temperatur.

Sann høyde

Kalibrert høyde korrigert for virkelig lufttemperatur og trykk.

SAR

Search and Rescue. Redningstjeneste.

SARPs

Standard and recommended practices. Internasjonale normer og
anbefalte praksiser og fremgangsmåter (ICAO).

SAT

Saturday. Lørdag.

SB

Southbound. Sydgående.

SC*

Stratocumulus. Buklesky.

SCT*

Scattered. Spredt, spredte.

SDBY

Standby. Vente eller venting.

SE

Southeast. Sydøst.

SEB

South‐east bound. Sydøstgående.

SEC

Seconds. Sekunder. (Brukes også i meteorologiske meldinger).

SECT

Sector. Sektor. (Brukes også i meteorologiske meldinger).

Sekundær overvåkningsradar

SSR. Secondary surveillance radar. Et overvåkningsradarsystem som
benytter sender/mottaker (spørresendere) og transpondere.

Seilfly

Sailplane. Et luftfartøy, tyngre enn luft, som under flyging bæres
oppe av luftens dynamiske reaksjon mot de faste bæreflatene og
som ikke er avhengig av motor for friflyging. Begrepet omfatter også
hangglidere, paraglidere og tilsvarende fartøy.

Sende blindt

Se blindsending.

SEP

September.

SER

Service or servicing or served. Tjeneste, tjenestegjøring eller betjent.

Servoror

Ror som brukes for å lette bevegelsen av større ror. Kommer i
mange forskjellige utforminger. Generelt kan vi si at flygeren
opererer servororet direkte som igjen flytter hovedroret.

SEV*

Severe. Alvorlig (for å angi ising, turbulens osv.)
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SFC

Surface. Bakkenivå. Overflaten. (Brukes også i meteorologiske
meldinger).

SG*

Snow grains. Kornsnø.

SGL

Signal.

SH*

Showers. Byger etterfulgt av RA = regn, SN = snø, PL = iskorn, GR =
hagl, GS = småhagl og / eller iskorn eller kombinasjoner, for
eksempel SHRASN = sluddbyger.

SHF

Super high frequency. Superhøy frekvens. 3000 til 30 000 mHz.

Sideror

Sideroret et montert på luftfartøyets halefinne. Roret beveges
sideveis og får flyets nese til å bevege seg fra side til side. Sideroret
beveger flyet om loddaksen (også kalt normal‐ eller vertikalakse).

SI‐enhet

En enhet definert i SI‐systemet, det internasjonale enhetssystem for
måling av fysiske størrelser. Bygger på det metriske målesystem, og
er en videreføring av dette.

SIG

Significant. Signifikant.

SIGMET*

Melding om værfenomen eller andre fenomen i atmosfæren av
betydning for flysikkerheten.

Signalområde

Område på en flyplass for utplassering av bakkesignal.

SIGWX*

Significant weather. Signifikant vær.

Sikt

Visibility. Muligheten for å se og bestemme fremtredende, ubelyste
gjenstander om dagen, og fremtredende belyste gjenstander om
natten, slik denne muligheten bestemmes av atmosfæriske forhold.
Sikt angis i lengdeenheter. Sikt er den største av følgende avstander:
a) den største avstand til et svartfarget objekt av egnet størrelse nær
bakken kan sees og identifiseres når det observeres mot en lys
bakgrunn, b) den største avstand der ly på omkring 1000 candela
kan sees og identifiseres mot en uopplyst bakgrunn.

Siktepunkt

Aiming point. Merket punkt innenfor rullebanens landingssone, som
luftfartøy kan sikte mot under landing.

SIMUL

Simultaneous or simultaneously. Samtidig.

SKC*

Sky clear. Klar himmel.

Skydekkehøyde*

Ceiling. Den vertikale avstanden fra bakken, eller vannet til
underkanten av laveste skylag under 6000 meter (20 000 fot) som
dekker mer enn halve himmelen.

Slats

Innretning for å øke løftet og forhindre at det dannes turbulens over
en vinge. Slats fungerer som en vingefremkant som skyves frem. Kan
denne en slot.
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Slot

Spalter eller åpninger i vingen som leder luft fra undersiden til
oversiden. Forhindrer at det dannes turbulens.

SLW

Slow. Sakte. (Brukes også i meteorologiske meldinger).

SMK*

Smoke. Røyk.

SN*

Snow. Snø.

SNOCLO*

Flyplassen er stengt på grunn av snø. Brukes i METAR/SPECI.

SNSH*

Snow showers. Snøbyger.

Snittflyging

Aerobatic flight. Tilsiktede manøvrer som omfatter en brå endring i
et luftfartøys flygestilling, en unormal flygestilling eller en unormal
endring av hastigheten, som ikke er nødvendig for normal flyging
eller ved undervisning i forbindelse med sertifikater eller andre
rettigheter enn rettigheter til snittflyging.

SNOWTAM

Spesiell NOTAM‐serie om snøforhold og rydding på ferdselsområdet.
Utgis i et spesielt format.

Soloflygetid

Solo flight time. Flygetid når en flygerelev er alene i et luftfartøy.

SPA

Single‐pilot aircraft. Se «luftfartøy med én flyger»

SPECI*

Internasjonal kode som benyttes til formidling ved signifikante
endringer i været siden siste observasjon ble sendt.

SPECIAL*

Spesiell meteorologisk observasjon i forkortet klart språk.

Spesiell VFR‐flyvning

Special VFR‐flight. En VFR‐flyvning som er klarert av en
flygekontrollenhet til å fly i en kontrollsone i værforhold som er
dårligere enn de minstekrav som er angitt for VFR‐forhold.

SPOT*

Spot wind. Spotvind (motsatt gjennomsnittsvind).

SQ

Squall. Kastevind.

SQL

Squall line. Bygelinje.

SR

Sunrise. Soloppgang.

SS

Sunset. Solnedgang.

SS

Sandstorm.

SSE

South south east. Syd, sydøst.

SSR

Secondary surveillance radar. Se sekundær overvåkningsradar.

SSR‐kode

Den koden som tildeles og som sendes av en transponder i A‐ eller
C‐modus.

SSW

South south west. Syd, sydvest.

280618_BETA_konverteringshefte seil_v2

Side 185

ST*

Stratus. Tåkesky.

Standardatmosfæren

ISA – International standard atmosphere. En internasjonal
atmosfære som er basert på gjennomsnittsforholdene ved 40°
bredde. Trykket er 1013 hPa ved havoverflaten. Temperaturen er
15 °C ved havoverflaten. Luften er helt uten vanndampinnhold.
Vertikal temperatur / trykkgradient er 2 °C/1000 fot og 30 hPa/1000
fot.

Stasjonsindikator

Offisiell kode for en flyplass eller en lufttrafikktjenesteenhet. Kalles
også for plassindikator.

Statisk trykk

Det atmosfæriske trykket. Virker alltid i rett vinkel på overflaten av
et legeme og er konstant i horisontal retning for ett og samme nivå.
Trykket er med andre ord likt i alle retninger i et gitt punkt.

Statisk trykkinntak

En eller flere åpninger i flyets skrog eller i pitotrøret (vinkelrett på
luftstrømmen) som tar inn statisk trykk.

STD

Standard.

STF*

Stratiform.

Stigefartsmåler

Variometer. Dette er en måler som er bygget opp rundt en liten
belg. Belgen er knyttet til det statiske røropplegget. Alle utvidelser
eller sammenpressinger av belgen vil føre til at en viser på
instrumentet beveger seg oppover eller nedover. Stigefartsmåleren
viser hvor mange fot per minutt (eller meter per sekund) flyet stiger
eller synker. Stigefartsmåleren er en del av luftfartøyets pitot‐
statiske system.

STN

Station. Stasjon.

STOL

Short take‐off and landing. Kort avgang og landing. Luftfartøy som er
spesielt konstruerte for å ta av og lande på korte baner kalles for
STOL‐fly.

STS

Status.

SUN

Sunday. Søndag.

SUP

Supplement til AIP.

SVC

Service. Tjeneste.

SVCBL

Serviceable. Brukbar.

SW

South west. Sydvest.

SWB

South‐westbound. Sydvestgående.
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T
T

Tango. Bokstaven «T» i det fonetiske alfabet.

T

Temperatur. (Brukes også i meteorologiske meldinger).

TA

Transition altitude. Gjennomgangshøyde.

TAF*

Terminal Aerodrome Forecast. Værvarsel for flyplass i kode. Gjelder i
opp til 24 timer. En TAF blir normalt sendt ut hver tredje time, og
nytt varsel kansellerer automatisk tidligere prognoser.

TAIL*

Tailwind. Medvind.

Taksebane

Taxiway, En avgrenset vei eller rute på en flyplass på land, opprettet
til bruk for taksende luftfartøy i den hensikt å virke som forbindelse
mellom deler av flyplassen.

Taksing

Taxiing. Et luftfartøys bevegelser med egen kraft på bakken på en
flyplass, unntatt under avgang og landing.

TAS

True air speed. Se sann flyfart.

TAX

Taxiing or taxi. Takser.

TC*

Tropical cyclone. Orkansenter.

TCH

Thershold crossing height. Høyde over terskel.

TCU*

Towering Cumulus. Opptårnede blomkålskyer.

TDO*

Tornado.

TDZ

Touch down zone. Landingsonen på en rullebane.

TECR

Technical reason. Teknisk årsak.

TEL

Telephone. Telefon.

TEMP

Temperature. Temperatur.

TEMPO*

Temporary, temporarily. Midlertidig, midlertidighet. Landingsvarsel
knyttet til METAR. Brukt ved periodiske fenomen av mindre enn en
times varighet innenfor meldingsperioden. Brukes også i TAF.

TEND*

Trend or tending to. Trend eller tenderer mot. Landingsvarsel
knyttet til METAR. Brukes når ikke andre koder passer.

Terminalområde

TMA – Terminal control area. Et kontrollområde, vanligvis etablert
der flere ATS‐ruter løper sammen i nærheten av en eller flere større
flyplasser.

Terskel

Begynnelsen av den del av rullebanen som er brukbar for landing.
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Tetthetshøyde

DA – Density altitude. Trykkhøyde korriger for ikke standard
temperatur og trykk.

TF

Turbine engined aircraft fuel. Drivstoff for turbinmotor.

TFC

Traffic. Trafikk.

TGL

Touch and go landing. En manøver hvor luftfartøyet lander og tar av
igjen uten å bremse opp.

THR

Threshold. Terskel. Rullebaneterskel.

THRU

Through. Gjennom.

THU

Thursday. Torsdag.

TIA

Traffic information area. Se trafikkinformasjonsområde.

TIL

Until. Inntil

TIZ

Traffic information zone. Se trafikkinformasjonssone.

TKOF

Take‐off. Avgang.

TL*

Til, etterfulgt av klokkeslett værforandringen er ventet å opphøre.

TMA

Terminal control area. Se terminalområde.

TMG

Touring motor glider. Se turmotorseilfly.

TMZ

Transponder mandatory zone. Se transponderpåbudssone‐

TN*

Minimumstemperatur etterfulgt av tall i TAF.

TOP*

Cloud top. Skyenes topp.

Totaltrykk

Summen av statisk og dynamisk trykk.

Total beregnet flytid

Total estimated elapsed time. For VFR‐flyvninger den tid som
beregnes brukt fra avgang til ankomst over bestemmelsesflyplassen.

TR

Track. Se trekk.

Trafikkinformasjon

Traffic information. Opplysninger gitt av en lufttrafikktjenesteenhet
for å henlede en flygers oppmerksomhet på annen kjent eller
observert trafikk som kan være i nærheten av fartøyets posisjon
eller planlagte rute, i den hensikt å hjelpe flygeren til å unngå
kollisjon.

Trafikkinformasjonsområde

TIA – Traffic information area. Et ikke‐kontrollert luftrom av
bestemte dimensjoner som strekker seg oppover fra en angitt høyde
over havoverflaten til et angitt flygenivå eller høyde («altitude»)
hvor det ytes flygeinformasjons‐ og alarmtjeneste av en AFIS‐
enhet.
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Trafikkinformasjonssone

TIZ – Traffic information zone. Et ikke‐kontrollert luftrom av
bestemte dimensjoner som strekker seg vertikalt fra jordoverflaten
til en angitt høyde («altitude») over havoverflaten hvor det ytes
flygeinformasjons‐ og alarmtjeneste av en AFIS‐enhet.

Transition altitude

Se gjennomgangshøyde

Transition level

Se gjennomgangsnivå

Transponderpåbudssone

TMZ. Transponder mandatory zone. Et nærmere avgrenset luftrom
der det er påbudt og ha og å bruke transponder som rapporterer
trykkhøyde.

TREND*

Trend forecast. Tendensvarsel.

Trekk

Track. Projeksjon på jordoverflaten av et luftfartøys rute og dennes
retning, vanligvis uttrykt i grader fra rettvisende eller magnetisk
nord.

TRG

Training. Trening.

TRL

Transition level. Gjennomgangsnivå.

Trimror

Et trimror avhjelper den kraft som må til for å bevege rorkontrollene
på en slik måte at flygeren opererer hovedroret direkte, mens
trimroet hjelper flygeren å holde eller bevege hovedroret i riktig
posisjon.

Trykkhøyde

PA – Pressure altitude. Et atmosfærisk trykk, uttrykt som den høyde
over havet som tilsvarer dette trykket i standardatmosfæren.

TS*

Thunderstorm. Tordenbyge. Torden etterfulgt av RA = regn, SN =
snø, PL = iskorn, GR = hagl, GS = små hagl og/eller snøkorn eller en
kombinasjon av disse.

TSA

Temporary segregated area. Midlertidig avsatt treningsområde
(militært).

TSGR*

Thunderstorm with hail. Torden og hagl.

TUE

Tuesday. Tirsdag.

TURB*

Turbulence. Turbulens.

Turmotorseilfly

TMG. Touring motor glider. En egen klasse av motorglidefly som er
utstyrt med en integrert, ikke‐innfellbar motor, og en ikke‐innfellbar
propell. Det skal kunne starte og stige ved egen kraft i samsvar med
flygehåndboken.

Turteller

Instrument som gir beskjed om motorens RPM. Dette angis i
omdreininger per minutt. Turtelleren kan være mekanisk eller
elektrisk drevet.

Tverrakse

En tenkt akse som går horisontalt fra vingetipp til vingetipp.
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TWR

Aerodrome control tower or aerodrome control. Kontrolltårn. Se
også tårnkontrolltjeneste.

Tårnkontrolltjeneste

Flygekontrolltjeneste for flyplasstrafikk.

TYP

Type of aircraft. Type luftfartøy.

Type luftfartøy

En kategorisering av luftfartøy som krever en typerettighet som
fastsatt.

Typerettighet

En kategorisering av luftfartøy, som ikke krever klasserettighet.
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U
U

Uniform. Bokstaven «U» i det fonetiske alfabet.

U*

Upward. Forbedring – tendens i RVR i løpet av de siste 10 minutter.

UA

Unmanned aircraft. Ubemannet luftfartøy.

UAC

Upper area control centre. Kontrollsentral for øvre luftrom.

UAS

Unmanned aircraft system. Ubemannet luftfartøysystem.

UFN

Until further notice. Inntil nærmere beskjed.

UHF

Ultra high frequency. Ultrahøy frekvens (300 til 3000 mHz).

UIR

Upper flight information region. Øvre flygeinformasjonsregion.

UNL

Unlimited. Ubegrenset. (Brukes også i meteorologiske meldinger).

UNREL

Unreliable. Upålitelig.

UP*

Unidentified precipitation. Uidentifiserbar nedbør. Brukes i
automatisk METAR/SPECI.

U/S

Unserviceable. Ubrukelig.

UTC

Universal Time Coordinated. Koordinert universaltid. (Brukes også i meteorologiske meldinger).

Utkjøringstid, beregnet
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luftfartøyet vil begynne utkjøring for avgang.
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V
V

Victor. Bokstaven «V» i det fonetiske alfabet.

V*

Variasjoner fra hovedvindretningen fulgt av tall i METAR/SPECI.

VA

Volcanic ash. Vulkansk aske.

VAC

Visual approach chart. Kart for visuell innflyging.

VAL*

In valleys. I dalene.

VAR

Magnetic variation. Magnetisk variasjon. Se misvisning.

Variometer

Se stigefartsmåler.

VASIS

Visual approach slope indicator system. Anlegg for visuell
glidebaneindikering.

VC*

Vicinity of the aerodrome. I nærheten av flyplassen fulgt av FG =
tåke, FC = snabelsky, SH = byger, PO = støv/sandvirvel, BLDU = støv
som blåser, BLSA = sand som blåser, BLSN = snøfokk, DS = støvstorm,
SS = sandstorm, TS = torden eller VA = vulkansk aske.

VCY

Vicinity. Nærhet.

VDF

VHF direction finding station. VHF‐peilestasjon.

Vedkommende myndighet

Den myndighet som medlemstaten har utpekt som ansvarlig for å
påse at kravene i en forordning overholdes.

Ventepunkt/venteposisjon

Holding point. Et nærmere angitt sted, med hensikt å beskytte en
rullebane, en hinderflate eller kritisk / følsomt område for
radionavigasjonshjelpemidler, hvor taksende luftfartøy og kjøretøy
skal stoppe og vente dersom andre klareringer / instruksjoner ikke
er gitt av lufttrafikktjenesten / AFIS.

VER

Vertical. Vertikal. (Brukes også i meteorologiske meldinger).

Vertikalakse

En tenkt akse som går vertikalt gjennom flyet. Kalles også
normalakse og loddakse.

VFR

Visual Flight Rules. Visuelle flygeregler. (Brukes også i
meteorologiske meldinger).

VFR‐flyvning

VFR‐flight. Flyvning utført i samsvar med de visuelle flygeregler.

VFR‐forhold

VMC – visual meteorological conditions. Værforhold uttrykt i sikt,
avstand fra skyer, og skydekkehøyde som er lik eller bedre enn
angitte minstekrav.

VHF

Very high frequency. Meget høy frekvens.

VIS*

Visibility. Se sikt.
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Visuelle flygeforhold

VMC. Visual meteorological conditions. Værforhold, uttrykt i verdier
for sikt, avstand fra skyer og skydekkehøyde, som er lik eller bedre
enn fastsatte minsteverdier.

Visuelt glidebaneanlegg

Et lyssystem som ved hjelp av røde og hvite lyssektorer gir flygeren
visuell indikasjon av glidebanen under innflyging for landing.

VLF

Very low frequency. Meget lav frekvens.

VMC

Visual Meteorological Conditions. Se visuelle flygeforhold. (Brukes
også i meteorologiske meldinger).

VOLMET*

Meteorological information to aircraft in flight. Værinformasjon til
luftfartøy under flyvning.

VOR

VHF omnidirectional radio range. VHF retningsbestemmende
radiofyr. VOR‐systemet består av en rekke faste bakkeinstallasjoner
plassert langs luftleder og i nærheten til flyplasser. VOR‐fyret sender
ut 360 retningsbestemte stråler eller radiobølger. Disse kalles
radialer. VOR‐fyret sender også ut et identifikasjonssignal. Den
radialen som flyet befinner seg på, blir mottatt av VOR‐systemet i
flyet i samme fase. I alle andre retninger fra flyet er signalet
faseforskjøvet. Slik kan det bestemmes hvilken radial flyet befinner
seg på. Signalene sendes i frekvensområdet 108 til 117,9 mHz, og
hver VOR‐sender har sin egen frekvens.

VRB*

Variable. Variabel.

VSP*

Vertical speed. Vertikal hastighet.

VV*

Vertical visibility. Vertikal sikt etterfulgt av tall i METAR, SIGMET og
TAF.
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W
W

Whisky. Bokstaven «W» i det fonetiske alfabet.

W

West or western longitude. Vest eller vestlig lengde.

W

White. Hvit (farge).

WAC

World aeronautical chart ICAO. Luftfartskart ICAO 1: 1 000 000
etterfulgt av navn og tittel.

WAAS

Wide area augmentation system. Satellittnavigasjon med
bakkebasert korreksjon for et større område.

WB

Westbound. Vestgående.

WBAR

Wing bar lights. Innflygingslys – vingbarlys.

WDI

Wind direction indicator. Vindretningsindikator.

WDSPR*

Widespread. Utbredt.

WED

Wednesday. Onsdag.

WEF

With effect from or effective from. Med virkning fra eller effekt fra.

WI

Within. Innen.

WID

Width. Bredde.

WIE

With immediate effect or effective immediately. Med øyeblikkelig
virkning eller øyeblikkelig.

WILCO

Will comply. Skal skje.

WIP

Work in progress. Arbeid pågår.

WKN*

Weaken, weakening. Avtar, avtagende.

WNW

West north west. Vest nord vest.

WO

Without. Uten.

WPT

Waypoint. Rutepunkt.

WRNG

Warning. Advarsel.

WS*

Winds hear. Vindskjær.

WSPD*

Wind speed. Vindhastighet.

WSW

West south west. Vest syd vest.

WT

Weight. Vekt.

WTSPT*

Waterspout. Skypumpe.
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WX*

Weather. Vær.

WXR

Weather radar. Værradar.

Værvarsel

En beskrivelse av de forventede værforholdene på et nærmere
fastsatt tidspunkt eller i en nærmere fastsatt periode, og for et
angitt område eller del av luftrommet
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X
X

X‐ray. Bokstaven «X» i det fonetiske alfabet.

X

Cross. Kryss.

XBAR

Crossbar. Tverrbar (innflygingslys).

XNG

Crossing. Kryssende.

XS

Atmospherics. Atmosfærisk.

Y
Y

Yankee. Bokstaven «Y» i det fonetiske alfabet.

Y

Yellow. Gul (farge).

YCZ

Yellow caution zone. Gul varselsone (lys på rullebanen).

YR

Your. Deres.

Z
Z

Zulu. Bokstaven «Z» i det fonetiske alfabet.

Z*

Koordinert universaltid (UTC) når angitt i meteorologiske meldinger.
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