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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1185 

av 20. juli 2016 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 med hensyn til oppdatering og 

ferdigstillelse av felles lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og 

framgangsmåter for flysikring (SERA del C), og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 730/2006(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det 

felles europeiske luftrom(1), særlig artikkel 4, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF)  

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(2), særlig artikkel 8b nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 4 i forordning (EF) nr. 551/2004 skal Kommisjonen vedta gjennomføringsbestemmelser for luft-

trafikkreglene og for ensartet anvendelse av luftromsklassifisering. Unionens lufttrafikkregler er utarbeidet i to faser.  

I fase I (SERA del A) forberedte Kommisjonen, med støtte fra Eurocontrol, Det europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået») 

og Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart («ICAO»), innarbeidingen i unionsretten av vedlegg 2 til Konven-

sjonen om internasjonal sivil luftfart («Chicago-konvensjonen»). I fase II (SERA del B) innarbeides relevante 

bestemmelser fra vedlegg 3–11 til Chicago-konvensjonen i unionsretten. Resultatet var Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 923/2012(3), som kombinerer både del A og B i én unionsrettsakt. 

2) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 bør nå sluttføres ved å innlemme de gjenværende, relevante ICAO-

bestemmelsene, særlig de som er fastsatt i vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen og i dokument 4444 (PANS-ATM), 

som har karakter av lufttrafikkregler og ennå ikke er innarbeidet i unionsretten. 

3) Bestemmelsene i denne forordning bør støtte og utfylle reglene knyttet til yting av flysikringstjenester som angitt i 

vedlegg 10, bind II, og vedlegg 11 til Chicago-konvensjonen, ICAO-dokument 4444 (PANS-ATM) og de felles kravene 

fastsatt i samsvar med artikkel 8b i forordning (EF) nr. 216/2008, for å sikre at tjenesteytingen er i samsvar med flygeres 

og andre aktørers handlinger innenfor rammen av denne forordning. 

4) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 bør også bringes i samsvar med kommisjonsforordning (EU) 

nr. 965/2012(4) og (EU) nr. 139/2014(5), for å sikre en enhetlig metode for regulering av sikkerheten i sivil luftfart.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 196 av 21.7.2016, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 247/2016 av  

2. desember 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 56 av 

23.8.2018, s. 58. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20. 

(2) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 av 26. september 2012 om fastsettelse av felles lufttrafikkregler og drifts-

messige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter for flysikring, og om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EUT  

L 281 av 13.10.2012, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 

(5) Kommisjonsforordning (EU) nr. 139/2014 av 12. februar 2014 om fastsettelse av krav og administrative framgangsmåter for flyplasser i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 44 av 14.2.2014, s. 1). 
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5) Av samme årsak, og for å sikre en mer brukervennlig framstilling av de gjeldende reglene, bør reglene i kommisjons-

forordning (EF) nr. 730/2006(1) tilføyes i gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012. 

6) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 bør derfor endres, og forordning (EF) nr. 730/2006 bør oppheves. 

7) Det bør fastsettes en tilstrekkelig lang overgangsperiode slik at medlemsstatene, luftfartøyoperatører, ytere av flysik-

ringstjenester og andre berørte parter skal kunne gjennomføre denne forordning korrekt, herunder nødvendig 

offentliggjøring av nye framgangsmåter og opplæring av operatører og berørt personell. De bestemmelsene i denne 

forordning som inneholder presserende endringer av gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 i lys av nylige 

endringer av vedlegg 2–11 til Chicago-konvensjonen eller erfaringer fra gjennomføringen av forordning (EU) 

nr. 923/2012, bør imidlertid få anvendelse allerede fra en passende tidligere dato, idet det tas hensyn til AIRAC-

systemets kunngjøringsdatoer («AIRAC» – Aeronautical Information Regulation and Control). 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på uttalelsen Byrået har avgitt i samsvar med artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og 

artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom nedsatt ved artikkel 5 

i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Denne forordning får også anvendelse for vedkommende myndigheter i medlemsstatene, ytere av flysikrings-

tjenester, flyplassoperatører og bakkepersonell som deltar i luftfartøyoperasjoner.» 

b)  Nytt nr. 4 skal lyde: 

«4.  Denne forordning får ikke anvendelse på modelluftfartøyer og lekeluftfartøyer. Medlemsstatene skal imidlertid 

sørge for at det fastsettes nasjonale regler for å sikre at modelluftfartøyer og lekeluftfartøyer brukes på en måte som 

minimerer farene for sikkerheten i sivil luftfart, for personer, eiendom eller andre luftfartøyer.» 

2)  I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 utgår. 

b)  Nr. 25 skal lyde: 

«25. «taksing i luften» et helikopters eller et VTOL-flys (et fly som starter og lander loddrett) bevegelse over bakken 

på en flyplass, normalt med bakkeeffekt og med en bakkehastighet som normalt ikke er over 37 km/t (20 knop),» 

c)  Nr. 27 og 28 skal lyde: 

«27. «rådgivningstjeneste for lufttrafikk» en tjeneste som ytes innenfor luftrom med rådgivningstjeneste, for å sikre, i 

den grad det er praktisk mulig, atskillelse mellom luftfartøyer som flyr etter reiseplaner i henhold til 

instrumentflygeregler (IFR), 

28. «klarering fra flygekontrollen» (ATC-klarering) tillatelse for et luftfartøy til å fortsette på de på vilkår som angis 

av en flygekontrollenhet,»  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 730/2006 av 11. mai 2006 om luftromsklassifisering og tilgang for flyginger utført i samsvar med 

visuellflygereglene over flygenivå 195 (EUT L 128 av 16.5.2006, s. 3). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et felles 

europeisk luftrom (rammeforordningen) (EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1). 
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d)  Nr. 33, 34 og 35 skal lyde: 

«33. «luftrom med lufttrafikktjeneste (ATS-luftrom)» avgrensede luftrom, med bokstavbetegnelse, der visse angitte 

typer flyging er tillatt, og som det er fastsatt lufttrafikktjenester og driftsregler for, 

34. «meldekontor for lufttrafikktjenester (ATS-meldekontor)» en enhet opprettet for mottak av rapporter om luft-

trafikktjenester og reiseplaner innlevert før avgang, 

35. «enhet for lufttrafikktjenester (ATS-enhet)» en fellesbetegnelse for flygekontrollenhet, flygeinformasjonssentral, 

flygeinformasjonstjeneste på flyplassen eller meldekontor for lufttrafikktjenester,» 

e)  Nytt nr. 34a skal lyde: 

«34a. «overvåkingstjeneste for lufttrafikktjenester (ATS-overvåkingstjeneste)» en tjeneste som ytes direkte ved hjelp 

av et ATS-overvåkingssystem,» 

f)  Nr. 38 skal lyde: 

«38. «alternativ flyplass» en flyplass som et luftfartøy kan fortsette til når det enten blir umulig eller utilrådelig å 

fortsette til eller lande på den beregnede landingsflyplassen, der nødvendige tjenester og anlegg er tilgjengelige, 

der kravene til luftfartøyytelse oppfylles og som er i drift på det forventede brukstidspunktet. Alternative 

flyplasser omfatter 

a) «startalternativ» en alternativ flyplass der et luftfartøy vil kunne lande dersom dette skulle bli nødvendig kort tid etter start, 

og det ikke er mulig å benytte avgangsflyplassen, 

b) «alternativ på ruten» en flyplass der et luftfartøy ville kunne lande dersom en omdirigering blir nødvendig underveis, 

c) «alternativ bestemmelsesflyplass» en alternativ flyplass der et luftfartøy vil kunne lande dersom det enten blir umulig eller 

utilrådelig å lande på den beregnede landingsflyplassen,» 

g)  Nytt nr. 48a skal lyde: 

«48a. «automatisk avtalebasert avhengig posisjonsovervåking (ADS-C – automatic independent surveillance – 

contract)» en rapporteringsplan som fastsetter vilkårene for rapportering av ADS-C-data (dvs. data som kreves 

av enheten for lufttrafikktjenester, og hyppigheten av den ADS-C-rapporteringen som skal være avtalt før ADS-

C benyttes ved yting av lufttrafikktjenester),» 

h)  Nr. 71 skal lyde: 

«71. «beregnet ankomsttid», for IFR-flyginger, det tidspunktet luftfartøyet beregnes å ankomme over det fastsatte 

punktet, definert ved hjelp av navigasjonshjelpemidler, hvorfra det er hensikten at en instrumentinnfly-

gingsprosedyre skal påbegynnes, eller dersom flyplassen ikke har navigasjonshjelpemidler, det tidspunktet 

luftfartøyet beregnes å ankomme over flyplassen. For flyginger etter visuellflygereglene (VFR-flyginger) det 

tidspunktet luftfartøyet beregnes å ankomme over flyplassen,» 

i)  Nytt nr. 89a skal lyde: 

«89a. «instrumentinnflyging» innflyging og landing ved bruk av instrumenter for navigasjonsveiledning basert på en 

instrumentinnflygingsprosedyre. Det finnes to metoder å gjennomføre instrumentinnflyginger på: 

a)  todimensjonal instrumentinnflyging utelukkende ved bruk navigasjonsveiledning i sideretning, og 

b)  tredimensjonal instrumentinnflyging ved bruk av navigasjonsveiledning både i sideretning og 

høyderetning.»  
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j)  I nr. 90 skal bokstav a), b) og c) lyde: 

«a)  «ikke-presisjonsinnflyging (NPA – non-precision approach)» en instrumentinnflygingsprosedyre utformet for 2D-

instrumentinnflyginger av type A, 

b)  «innflygingsprosedyre med vertikal veiledning» en instrumentinnflygingsprosedyre basert på ytelsesbasert 

navigasjon (PBN) utformet for 3D-instrumentinnflyginger av type A, 

c)  «presisjonsinnflyging (PA – precision approach)» en instrumentinnflygingsprosedyre basert på navigasjons-

systemer (ILS, MLS, GLS og SBAS Cat I) utformet for 3D-instrumentinnflyginger av type A eller B,» 

k)  Nytt nr. 94a skal lyde: 

«94a. «drivstoffminimum» et begrep som brukes for å beskrive en situasjon der et luftfartøys drivstoffbeholdning har 

nådd et nivå som innebærer at luftfartøyet må lande på en bestemt flyplass, og der ingen ytterligere forsinkelse 

kan godtas,» 

l)  Nytt nr. 95a og 95b skal lyde: 

«95a. «modelluftfartøy» et ubemannet luftfartøy som ikke er et lekeluftfartøy, som har en driftsmasse som ikke 

overstiger grenser fastsatt av vedkommende myndighet, som kan opprettholde flyging i atmosfæren og som 

brukes utelukkende til oppvisnings- eller fritidsvirksomhet, 

95b. «fjellområde» et område med skiftende terrengprofil der endringene i terrenghøyde overskrider 900 m (3 000 

fot) innenfor en avstand på 18,5 km (10,0 NM),» 

m)  Nr. 114 skal lyde: 

«114. «venteposisjon» et nærmere fastsatt sted beregnet på å beskytte en rullebane, hinderflate eller et ILS/MLS-

kritisk/-følsomt område (instrumentlandingssystem/mikrobølgelandingssystem), der taksende luftfartøyer og 

kjøretøyer skal stanse og vente, med mindre det gis annen tillatelse fra kontrolltårnet,» 

n)  Nr. 116 skal lyde: 

«116. «personell som er avgjørende for sikkerheten» personer som kan sette flysikkerheten i fare dersom de utfører 

sine plikter og funksjoner ukorrekt, herunder besetningsmedlemmer, luftfartøyvedlikeholdspersonell, flyplass-

personell, personell som deltar i redning, brannslokking og vedlikehold, personell som har tillatelse til uledsaget 

adgang til ferdselsområdet, og flygeledere,» 

o)  Nytt nr. 129a skal lyde: 

«129a. «lekeluftfartøy» et ubemannet luftfartøy som, utelukkende eller ikke, er konstruert eller beregnet som leketøy 

til barn under 14 år,» 

3)  I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal innledningen lyde: 

«1.  Vedkommende myndigheter kan, enten på eget initiativ eller etter søknad fra berørte foretak, gi enkeltforetak eller 

kategorier av foretak unntak fra ethvert krav i denne forordning for følgende oppgaver av offentlig interesse og for den 

opplæringen som er nødvendig for å utøve disse oppgavene på en sikker måte:» 

b)  På slutten av nr. 3 innsettes følgende ledd: 

«Denne artikkel berører heller ikke driftsmessige minstekriterier for helikoptre angitt i særlige godkjenninger gitt av 

vedkommende myndighet i henhold til vedlegg V til kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(*). 

 __________  

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative 

framgangsmåter for luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 

(EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1).» 
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4)  Vedlegget endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 730/2006 oppheves. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 12. oktober 2017. 

Følgende bestemmelser får imidlertid anvendelse fra 18. august 2016: 

1)  Artikkel 1 nr. 1 

2)  Artikkel 1 nr. 2 bokstav f), i), j), l) og o) 

3)  Artikkel 1 nr. 3 

4)  Artikkel 2 

5)  Nr. 1)–6), nr. 8), 12), 13), 15), 16), 19), 21) og 22), nr. 26) bokstav b) og c) og nr. 27) og 28) i vedlegget. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. juli 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  SERA.2001 skal lyde: 

«SERA.2001 Formål 

Uten at det berører SERA.1001 ovenfor, og i samsvar med nr. 1, gjelder dette vedlegg særlig luftromsbrukere og 

luftfartøyer 

a)  som flyr til, innenfor eller ut av Unionen, 

b)  som bærer nasjonalitets- og registreringsmerket til en medlemsstat i Unionen, og som flyr i ethvert luftrom i det 

omfang dette ikke strider mot bestemmelsene som er kunngjort av staten som har jurisdiksjon over territoriet som 

overflys. 

Dette vedlegget omhandler også tiltak truffet av vedkommende myndigheter i medlemsstatene, ytere av flysikrings-

tjenester (ANSP – Air Navigation Service Providers), flyplassoperatører og det aktuelle bakkepersonalet som deltar i 

luftfartøyoperasjoner.» 

2)  I SERA.3215 bokstav a) gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2) skal lyde: 

«2)  navigasjonslys som har som formål å angi luftfartøyets relative flygevei for en observatør. Dette gjelder ikke for 

ballonger. Andre lys skal ikke føres dersom de kan forveksles med navigasjonslysene.» 

b)  Nr. 3) utgår. 

3)  I SERA.4001 bokstav d) skal innledningen lyde: 

«Med mindre vedkommende myndighet har fastsatt en kortere frist for innenlands VFR-flyginger, skal en reiseplan for 

enhver flyging som er planlagt å krysse internasjonale grenser, eller som det skal ytes flygekontrolltjeneste eller rådgiv-

ningstjeneste for lufttrafikk for, innleveres senest 60 minutter før avgang eller, dersom den innleveres under flyging, på et 

tidspunkt som sikrer at den vil bli mottatt av vedkommende enhet for lufttrafikktjenester minst ti minutter før luftfartøyet 

forventes å nå» 

4)  I SERA.5001, tabell S5-1, skal bokstav b) i fotnote (***) lyde: 

«b)  Helikoptre kan tillates å fly ved en flysikt lavere enn 1 500 m, men ikke lavere enn 800 m, dersom de manøvreres 

ved en hastighet som gir tilstrekkelig mulighet til å observere annen trafikk eller eventuelle hindringer tidsnok til å 

unngå kollisjon.» 

5)  I SERA.5005 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav c) gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 3) ii) og iii) skal lyde: 

«ii)  Bestemmelsene om redusert flysikt fastsatt i tabell S5-1 bokstav a) og b) skal ikke gjelde. 

iii)  I luftrom av klasse B, C, D, E, F og G ved og under en høyde på 900 m (3 000 fot) AMSL eller 300 m 

(1 000 fot) over bakken, idet det høyeste velges, skal flygeren kontinuerlig ha sikt til bakken.» 

ii)  Nr. 3) iv) utgår. 

iii)  Nr. 3) v) skal lyde: 

«v)  I fjellområder kan vedkommende myndighet fastsette høyere VMC-minsteverdier for sikt og avstand fra 

skyer.» 

iv)  Nr. 4) utgår.  
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b)  Bokstav d) skal lyde: 

«d)  VFR-flyginger skal ikke utføres 

1)  ved transonisk og supersonisk hastighet uten tillatelse fra vedkommende myndighet, 

2)  over flygenivå 195. Unntak fra dette er kravet er følgende: 

i)  Medlemsstatene har reservert et luftrom, dersom det er praktisk mulig, der VFR-flyginger kan tillates, 

eller 

ii)  luftrom opp til og med flygenivå 285 når VFR-trafikk i dette luftrommet er godkjent av ansvarlig enhet 

for lufttrafikktjenester etter framgangsmåtene for godkjenning opprettet av vedkommende myndighet og 

offentliggjort i den relevante luftfartspublikasjonen.» 

6)  SERA.5010 skal lyde: 

«Spesielle VFR-flyginger kan tillates innenfor en kontrollsone, med forbehold om en ATC-klarering. Med mindre ved-

kommende myndighet har gitt tillatelse til helikoptre i særlige tilfeller slik som, men ikke begrenset til, politi, ambulanse-

flyging, søke- og redningsaksjoner og brannslokkingsflyginger, gjelder dessuten følgende vilkår: 

a)  Slike spesielle VFR-flyginger kan bare gjennomføres om dagen, med mindre vedkommende myndighet har gitt annen 

tillatelse, 

b)  for flygeren: 

1)  klar av skyer og med sikt til jordoverflaten, 

2)  flysikten skal være minst 1 500 m eller for helikoptre minst 800 m, 

3)  flygehastigheten skal være 140 knop IAS eller lavere, som gir tilstrekkelig mulighet til å observere annen trafikk 

eller eventuelle hindringer tidsnok til å unngå kollisjon, og 

c)  en flygekontrollenhet skal ikke utstede en spesiell VFR-klarering til luftfartøyer til å starte fra eller lande på en 

flyplass innenfor en kontrollsone, eller til å fly inn i flyplassens trafikksone eller landingsrunde, når de rapporterte 

meteorologiske forholdene ved den aktuelle flyplassen er dårligere enn følgende minsteverdier: 

1)  bakkesikten er mindre enn 1 500 m eller for helikoptre mindre enn 800 m, 

2)  skydekkehøyden er lavere enn 180 m (600 fot).» 

7)  I SERA.5015 bokstav c) skal nytt nr. 3) lyde: 

«3)  Overgang fra IFR-flyging til VFR-flyging skal bare godtas når en enhet for lufttrafikktjenester mottar en melding fra 

fartøysjefen som inneholder uttrykket «ANNULERER IFR-FLYGING» («CANCELLING MY IFR FLIGHT»), 

sammen med eventuelle endringer som skal gjøres i den gjeldende reiseplanen. Lufttrafikktjenesten skal verken 

direkte eller indirekte oppfordre til overgang fra IFR-flyging til VFR-flyging.» 

8)  SERA.6001 skal lyde: 

«SERA.6001 Klassifisering av luftrom 

a)  Medlemsstatene skal utpeke luftrom i samsvar med følgende luftromsklassifisering og i samsvar med tillegg 4: 

1) Klasse A. Bare IFR-flyginger er tillatt. Alle flyginger får flygekontrolltjeneste og er atskilt fra hverandre. Det er 

krav om uavbrutt luft-til-bakke-talekommunikasjon for alle flyginger. Alle flyginger skal ha ATC-klarering.  
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2) Klasse B. IFR- og VFR-flyginger er tillatt. Alle flyginger får flygekontrolltjeneste og er atskilt fra hverandre. Det 

er krav om uavbrutt luft-til-bakke-talekommunikasjon for alle flyginger. Alle flyginger skal ha ATC-klarering. 

3) Klasse C. IFR- og VFR-flyginger er tillatt. Alle flyginger får flygekontrolltjeneste, og IFR-flyginger er atskilt fra 

andre IFR-flyginger og fra VFR-flyginger. VFR-flyginger er atskilt fra IFR-flyginger og mottar trafikk-

informasjon om andre VFR-flyginger samt anbefaling om unnvikelsesmanøver etter anmodning. Det er krav om 

uavbrutt luft-til-bakke-talekommunikasjon for alle flyginger. For VFR-flyginger gjelder en hastighetsbegrensning 

på 250 knop angitt flygehastighet (IAS) under 3 050 m (10 000 fot) AMSL, med mindre vedkommende myndighet 

har gitt unntak for luftfartøytyper som av tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker ikke kan opprettholde denne 

hastigheten. Alle flyginger skal ha ATC-klarering. 

4) Klasse D. IFR- og VFR-flyginger er tillatt, og alle flyginger får flygekontrolltjeneste. IFR-flyginger er atskilt fra 

andre IFR-flyginger, og mottar trafikkinformasjon om VFR-flyginger og anbefaling om unnvikelsesmanøver etter 

anmodning. VFR-flyginger mottar trafikkinformasjon om alle andre flyginger og anbefaling om unnvikelses-

manøver etter anmodning. Det er krav om uavbrutt luft-til-bakke-talekommunikasjon for alle flyginger, og en 

hastighetsbegrensning på 250 knop IAS gjelder for alle flyginger under 3 050 m (10 000 fot) AMSL, med mindre 

vedkommende myndighet har gitt unntak for luftfartøytyper som av tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker ikke 

kan opprettholde denne hastigheten. Alle flyginger skal ha ATC-klarering. 

5) Klasse E. IFR- og VFR-flyginger er tillatt. IFR-flyginger får flygekontrolltjeneste og er atskilt fra andre IFR-

flyginger. Alle flyginger mottar trafikkinformasjon så langt dette er praktisk mulig. Det er krav om uavbrutt luft-

til-bakke-talekommunikasjon for IFR-flyginger. En hastighetsbegrensning på 250 knop IAS gjelder for alle 

flyginger under 3 050 m (10 000 fot) AMSL, med mindre vedkommende myndighet har gitt unntak for luft-

fartøytyper som av tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker ikke kan opprettholde denne hastigheten. Alle IFR-

flyginger skal ha ATC-klarering. Klasse E skal ikke brukes innenfor kontrollsoner. 

6) Klasse F. IFR- og VFR-flyginger er tillatt. Alle deltakende IFR-flyginger mottar rådgivningstjeneste for 

lufttrafikk, og alle flyginger mottar flygeinformasjonstjeneste etter anmodning. Det er krav om uavbrutt luft-til-

bakke-talekommunikasjon for IFR-flyginger som deltar i rådgivningstjenesten, og alle IFR-flyginger skal være i 

stand til å etablere talekommunikasjon mellom luft og bakke. En hastighetsbegrensning på 250 knop IAS gjelder 

for alle flyginger under 3 050 m (10 000 fot) AMSL, med mindre vedkommende myndighet har gitt unntak for 

luftfartøytyper som av tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker ikke kan opprettholde denne hastigheten. Det 

kreves ikke ATC-klarering. 

7) Klasse G. IFR- og VFR-flyginger er tillatt og mottar flygeinformasjonstjeneste etter anmodning. Alle IFR-

flyginger skal være i stand til å etablere luft-til-bakke-talekommunikasjon. En hastighetsbegrensning på 250 knop 

IAS gjelder for alle flyginger under 3 050 m (10 000 fot) AMSL, med mindre vedkommende myndighet har gitt 

unntak for luftfartøytyper som av tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker ikke kan opprettholde denne 

hastigheten. Det kreves ikke ATC-klarering. 

8)  Gjennomføring av klasse F skal anses som et midlertidig tiltak inntil det kan erstattes av en alternativ 

klassifisering. 

b)  Luftrommet skal klassifiseres etter medlemsstatenes behov, men hele luftrommet over flygenivå 195 skal klassifiseres 

som klasse C-luftrom.» 

9)  Nytt SERA.7002 skal lyde: 

«SERA.7002 Opplysninger om kollisjonsfare ved anvendelse av overvåkingsbaserte lufttrafikktjenester 

a)  Når en identifisert, kontrollert flyging er observert å befinne seg på konfliktkurs med et ukjent luftfartøy som anses å 

utgjøre en kollisjonsfare, skal flygeren på den kontrollerte flygingen, når det er praktisk mulig, 

1)  underrettes om det ukjente luftfartøyet og, dersom flygeren anmoder om det eller dersom situasjonen etter 

flygelederens skjønn krever det, skal flygelederen foreslå en unnvikelsesmanøver, og 

2)  underrettes når konflikten ikke lenger foreligger.»  
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10)  Nytt SERA.8012 skal lyde: 

«SERA.8012 Anvendelse av atskillelse ved vingevirvler 

a)  Minsteverdier for atskillelse ved vingevirvler skal anvendes på luftfartøyer i innflygings- og utflygingsfasen under 

følgende omstendigheter: 

1)  Et luftfartøy flyr rett bak et annet luftfartøy i samme høyde eller mindre enn 300 m (1 000 fot) under det, eller 

2)  begge luftfartøyene bruker den samme rullebanen eller parallelle rullebaner som er atskilt med mindre enn 760 m 

(2 500 fot), eller 

3)  et luftfartøy krysser bak et annet luftfartøy i samme høyde eller mindre enn 300 m (1 000 fot) under det.» 

11)  I SERA.8015 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav a) skal lyde: 

«a) Klareringer fra flygekontrollen skal utelukkende baseres på følgende krav som gjelder yting av flygekontroll-

tjeneste: 

1)  Klareringer skal utelukkende utstedes for å fremme og atskille lufttrafikk, og baseres på kjente trafikkforhold 

som påvirker sikkerheten innenfor luftfartsoperasjoner. Slike trafikkforhold omfatter ikke bare luftfartøyer i 

luften og på det manøvreringsområdet som det utøves kontroll over, men også all kjøretøytrafikk eller andre 

hindringer som ikke er permanent installert på det manøvreringsområdet som er i bruk. 

2)  ATC-enheter skal utstede de ATC-klareringer som er nødvendige for å forhindre kollisjoner og for å fremme 

og opprettholde en velordnet flyt i lufttrafikken. 

3)  ATC-klareringene skal utstedes tidlig nok til å sikre at de overføres til luftfartøyet tidsnok til at de kan 

etterkommes.» 

b)  Bokstav d) nr. 3) skal lyde: 

«3)  Flygerute, ... 

i)  Flygeruten skal spesifiseres i hver klarering når det anses som nødvendig, og 

ii)  uttrykket «klarert via planlagt flygerute» («cleared via flight planned route») skal ikke brukes ved tildeling 

av reklarering.» 

c)  Ny bokstav ea), eb) og ec) skal lyde: 

«ea)  Endringer i klarering med hensyn til rute eller høydenivå 

1)  Ved utstedelse av en klarering som omfatter en ønsket endring av flygerute eller høydenivå, skal den 

nøyaktige arten av endringen framgå av klareringen. 

2)  Når trafikkforholdene ikke tillater at det gis klarering for en ønsket endring, skal uttrykket «IKKE MULIG» 

(«UNABLE») brukes. Når forholdene krever det, skal en alternativ rute eller høydenivå tilbys. 

eb)  Klarering knyttet til høydemåling 

1)  For flyginger i områder med en fastsatt gjennomgangshøyde skal luftfartøyets vertikale posisjon, med 

mindre annet er fastsatt i nr. 5) under, uttrykkes i høyde ved eller under gjennomgangshøyden og i 

flygenivåer ved eller over gjennomgangsnivået. Ved passering gjennom gjennomgangsnivået skal den 

vertikale posisjonen uttrykkes i flygenivåer ved oppstigning og i høyde over havet ved nedstigning. 

2)  Flygebesetningen skal underrettes om gjennomgangsnivået i god tid før det nås i nedstigningen.  
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3)  En QNH-høydemålerinnstilling skal inngå i nedstigningsklareringen når den første klareringen utstedes ved 

en høyde under gjennomgangsnivået, i innflygingsklareringer eller i klareringer til å komme inn i landings-

runden, og i takseklareringer for avgående luftfartøyer, unntatt når det er kjent at luftfartøyet allerede har 

fått overført disse opplysningene. 

4)  En QFE-høydemålerinnstilling skal gis til luftfartøyer på anmodning eller regelmessig i samsvar med lokale 

ordninger. 

5)  Når et luftfartøy som har fått klarering til å lande, fullfører sin innflyging ved bruk av lufttrykk ved 

flyplassens høyde (QFE), skal luftfartøyets vertikale posisjon uttrykkes i høyde over flyplasshøyden i den 

delen av flygingen der QFE kan brukes, bortsett fra at den skal uttrykkes i høyde over rullebanens 

terskelhøyde 

i)  for instrumentrullebaner dersom terskelen er 2 meter (7 fot) eller mer under flyplassens høyde, og 

ii)  for presisjonsinnflygingsrullebaner. 

ec)  Betingede klareringer 

Betingelsesuttrykk som «bak luftfartøy under landing» («behind landing aircraft») eller «etter avgående 

luftfartøy» («after departing aircraft») skal ikke brukes i forbindelse med bevegelser som berører den eller de 

aktive rullebanene, unntatt når de berørte luftfartøyene eller kjøretøyene kan ses av den berørte flygelederen og 

flygeren. Det luftfartøyet eller kjøretøyet som er årsaken til betingelsen i den utstedte klareringen, skal være det 

første luftfartøyet/kjøretøyet som passerer foran det andre berørte luftfartøyet. I alle tilfeller skal en betinget 

klarering gis i følgende rekkefølge og bestå av 

1)  kallesignalet, 

2)  betingelsen, 

3)  klareringen og 

4)  en kort gjentakelse av betingelsen.» 

12)  I SERA.8020 bokstav a) skal nr. 3) lyde: 

«3)  Avvik fra kravene i nr. 1) skal meldes til vedkommende enhet for lufttrafikktjenester.» 

13)  I SERA.8020 bokstav b) skal nr. 3) lyde: 

«3)  Endringer i beregnede tidspunkter: Dersom det beregnede tidspunktet for neste fastsatte rapporteringspunkt, grense 

for flygeinformasjonsregion eller bestemmelsesflyplass, avhengig av hva som kommer først, viser seg å avvike med 

mer enn tre minutter fra det som er meldt til lufttrafikktjenesten, eller annen varighet som er fastsatt av ved-

kommende myndighet, skal et revidert beregnet tidspunkt så snart som mulig meldes til vedkommende enhet for 

lufttrafikktjenester.» 

14)  I SERA.8025 skal nytt nr. 2) og 3) lyde: 

«2)  Når en kontrollert flyging er unntatt fra kravet om å rapportere ved obligatoriske rapporteringspunkter, skal flygerne, 

med mindre automatisk posisjonsrapportering benyttes, gjenoppta tale- eller CPDLC-posisjonsrapportering 

i)  når de får beskjed om det, 

ii)  når de får beskjed om at ATS-overvåkingstjenesten har opphørt, eller 

iii)  når de får beskjed om at ATS-overvåkingsidentifikasjonen er mistet. 

3)  Meldingsrapportenes format skal være i samsvar med tillegg 5 bokstav A.»  
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15)  I SERA.8035 skal bokstav b) lyde: 

«b)  Medlemsstatene skal følge de relevante bestemmelsene om kommunikasjonssvikt som er vedtatt i henhold til 

Chicago-konvensjonen. Kommisjonen skal treffe de nødvendige tiltak for å innarbeide disse bestemmelsene i 

unionsretten slik at felles europeiske framgangsmåter for kommunikasjonssvikt kan innføres senest innen 

31. desember 2017.» 

16)  I SERA.9010 gjøres følgende endringer: 

a)  I bokstav b) skal nr. 12) og 13) lyde: 

«12)  overflatevindens retning (i magnetiske grader) og hastighet, herunder betydelige variasjoner, samt dersom det 

finnes overflatevindfølere knyttet direkte til den eller de rullebaneseksjonene som er i bruk, og disse opplys-

ningene er nødvendige for luftfartøyoperatørene, en angivelse av hvilken rullebane og rullebaneseksjon opplys-

ningene gjelder 

13)  sikt og eventuelt rullebanesikt(*) samt, dersom det finnes sikt-/rullebanesiktfølere knyttet direkte til den eller de 

rullebaneseksjonene som er i bruk, og disse opplysningene er nødvendige for luftfartøyoperatørene, en 

angivelse av hvilken rullebane og rullebaneseksjon opplysningene gjelder 

 ____________  

(*) Disse elementene erstattes av begrepet «CAVOK» (Ceiling And Visibility OK) når følgende forhold opptrer 

samtidig på observasjonstidspunktet: a) sikt: 10 km eller mer, og laveste sikt som ikke er rapportert, b) ingen 

skyer av operasjonell betydning og c) ingen værforhold av betydning for luftfarten.» 

b)  I bokstav c) skal nr. 12) og 13) lyde: 

«12)  overflatevindens retning (i magnetiske grader) og hastighet, herunder betydelige variasjoner, samt dersom det 

finnes overflatevindfølere knyttet direkte til den eller de rullebaneseksjonene som er i bruk, og disse 

opplysningene er nødvendige for luftfartøyoperatørene, en angivelse av hvilken rullebane og rullebaneseksjon 

opplysningene gjelder 

13)  sikt og eventuelt rullebanesikt(*) samt, dersom det finnes sikt-/rullebanesiktfølere knyttet direkte til den eller de 

rullebaneseksjonene som er i bruk, og disse opplysningene er nødvendige for luftfartøyoperatørene, en 

angivelse av hvilken rullebane og rullebaneseksjon opplysningene gjelder 

 ____________  

(*) Disse elementene erstattes av begrepet «CAVOK» (Ceiling And Visibility OK) når følgende forhold opptrer 

samtidig på observasjonstidspunktet: a) sikt: 10 km eller mer, og laveste sikt som ikke er rapportert, b) ingen 

skyer av operasjonell betydning og c) ingen værforhold av betydning for luftfarten.» 

c)  I bokstav d) skal nr. 11) og 12) lyde: 

«11)  overflatevindens retning (i magnetiske grader) og hastighet, herunder betydelige variasjoner, samt dersom det 

finnes overflatevindfølere knyttet direkte til den eller de rullebaneseksjonene som er i bruk, og disse opplys-

ningene er nødvendige for luftfartøyoperatørene, en angivelse av hvilken rullebane og rullebaneseksjon opplys-

ningene gjelder 

12)  sikt og eventuelt rullebanesikt(*) samt, dersom det finnes sikt-/rullebanesiktfølere knyttet direkte til den eller de 

rullebaneseksjonene som er i bruk, og disse opplysningene er nødvendige for luftfartøyoperatørene, en 

angivelse av hvilken rullebane og rullebaneseksjon opplysningene gjelder 

 ____________  

(*) Disse elementene erstattes av begrepet «CAVOK» (Ceiling And Visibility OK) når følgende forhold opptrer 

samtidig på observasjonstidspunktet: a) sikt: 10 km eller mer, og laveste sikt som ikke er rapportert, b) ingen 

skyer av operasjonell betydning og c) ingen værforhold av betydning for luftfarten.» 

17)  I SERA.10001 skal ny bokstav b) og c) lyde: 

«b)  Med mindre vedkommende myndighet bestemmer noe annet, skal luftfartøyer som er utstyrt med egnet toveis radio-

kommunikasjon, rapportere i løpet av perioden på 20 til 40 minutter etter tidspunktet for forrige kontakt, uansett hva 

som er formålet med denne kontakten, bare for å angi at flygingen går etter planen, og denne rapporten skal omfatte 

luftfartøyets identifikasjon og uttrykket «normal flyging» («Operations normal»). 

c)  Meldingen «normal flyging» («Operations normal») skal overføres til vedkommende enhet for lufttrafikktjenester på 

bakken.»  
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18)  I SERA.11001 utgår bokstav a) og b) og i SERA.11005 utgår bokstav a), og SERA.11001 og SERA.11005 skal lyde: 

«SERA.11001 Generelt 

c)  Dersom et luftfartøy er eller antas å være i en nødssituasjon, herunder at et luftfartøy utsettes for ulovlige inngrep, skal 

enhetene for lufttrafikktjenester gi luftfartøyet størst mulig oppmerksomhet, bistand og prioritet over andre 

luftfartøyer, alt etter hva omstendighetene krever. 

d)  Etterfølgende flygekontrolltiltak skal bygge på flygerens hensikter, lufttrafikksituasjonen generelt og den løpende 

utviklingen i nødssituasjonen. 

SERA.11001 Ulovlige inngrep 

aa)  Et luftfartøy som blir utsatt for ulovlig inngrep, skal forsøke å innstille transponderen på kode 7500 og underrette 

vedkommende enhet for lufttrafikktjenester om eventuelle vesentlige forhold i den forbindelse og om eventuelle 

avvik fra gjeldende reiseplan som følge av omstendighetene, for å gi enheten for lufttrafikktjenester mulighet til å gi 

luftfartøyet prioritet og minimere konflikt med andre luftfartøyer. 

ab)  Dersom et luftfartøy blir utsatt for ulovlig inngrep, skal fartøysjefen så snart det er praktisk mulig forsøke å lande på 

nærmeste egnede flyplass eller den flyplassen som utpekes av vedkommende myndighet, med mindre forholdene om 

bord på luftfartøyet tilsier noe annet. 

b)  Når et ulovlig inngrep mot et luftfartøy finner sted eller mistenkes, skal enheter for lufttrafikktjenester straks besvare 

anmodninger fra luftfartøyet. Opplysninger som er relevante for sikker flyging, skal fortsatt overføres, og nødvendige 

tiltak treffes for å framskynde utførelsen av alle faser av flygingen, særlig sikker landing av luftfartøyet. 

c)  Når et ulovlig inngrep mot et luftfartøy finner sted eller mistenkes, skal enheter for lufttrafikktjenester i samsvar med 

lokalt avtalte framgangsmåter straks underrette vedkommende myndighet som er utpekt av staten, og utveksle 

nødvendige opplysninger med luftfartøyoperatøren eller dennes utpekte representant.» 

19)  I SERA.11010 gjøres følgende endringer: 

a)  Tittelen skal lyde: 

«SERA.11010 Luftfartøyer på avvikende kurs eller uidentifiserte luftfartøyer 

b)  Bokstav a) nr. 3) i) skal lyde: 

«i)  opplyse luftfartøyet om dets posisjon og hvilke korrigerende tiltak som skal treffes. Disse opplysningene skal gis 

straks enheten for lufttrafikktjenester blir oppmerksom på at det er mulighet for avskjæring eller annen trussel 

mot luftfartøyets sikkerhet, og» 

20)  Nye SERA.11012 og SERA.11013 skal lyde: 

«SERA.11012 Drivstoffminimum og kritisk drivstoffsituasjon 

a)  Når en flyger rapporterer om drivstoffminimum, skal flygelederen så snart det er praktisk mulig underrette flygeren 

om forventede forsinkelser eller om at ingen forsinkelser er forventet. 

b)  Når drivstoffnivået gjør det nødvendig å erklære en nødssituasjon, skal flygeren, i samsvar med SERA.14095, angi 

dette ved å bruke nødsignalet via radiotelefoni (MAYDAY), helst gjentatt tre ganger, etterfulgt av hvilken type nøds-

situasjon det gjelder (DRIVSTOFF)(FUEL). 

SERA.11013 Forringet luftfartøyytelse 

a)  Når luftfartøyets ytelse som et resultat av en svikt i eller forringelse av navigasjons-, kommunikasjons-, høydemålings-, 

styreinnretningssystem eller andre systemer forringes til under det høydenivået som kreves i det luftrommet 

luftfartøyet opererer, skal flygebesetningen straks underrette den berørte flygekontrollenheten. Dersom svikten eller 

forringelsen påvirker de minsteverdiene for atskillelse som benyttes, skal flygelederen treffe tiltak for å fastsette en 

annen egnet form for atskillelse eller minsteverdier for atskillelse.  
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b)  Forringelse av eller svikt i RNAV-systemet 

Når et luftfartøy ikke kan oppfylle de spesifikasjonene som RNAV-ruten eller -framgangsmåten krever, som et resultat 

av en svikt i eller forringelse av RNAV-systemet, skal flygeren anmode om en revidert klarering. 

c)  Tap av den vertikale navigasjonsevnen som kreves for luftrom med redusert minste vertikalatskillelse (RVSM) 

1)  Flygeren skal så snart det er praktisk mulig underrette flygekontrollen om eventuelle tilfeller der kravene til 

vertikal navigasjonsevne for RVSM-luftrom ikke kan opprettholdes. I slike tilfeller skal flygeren når det er mulig 

innhente en revidert ATC-klarering før det foretas eventuelle avvik fra den klarerte ruten og/eller flygenivået. Når 

en revidert ATC-klarering ikke kan innhentes før et slikt avvik foretas, skal flygeren innhente en revidert klarering 

så snart som mulig deretter. 

2)  Ved flyging i eller vertikal transitt gjennom RVSM-luftrom med luftfartøyer som ikke er godkjent for RVSM-

flyginger, skal flygere rapportere ikke-godkjent status på følgende måte: 

i)  ved første anrop på enhver kanal innenfor RVSM-luftrommet, 

ii)  i alle anmodninger om høydenivåendringer og 

iii)  i alle tilbakelesinger av høydenivåklareringer. 

3)  Flygeledere skal uttrykkelig bekrefte mottak av meldinger fra luftfartøyer som rapporterer ikke-godkjent RVSM-

status. 

4)  Forringet luftfartøyutstyr – rapportert fra flyger: 

i)  Når flygeren av et RVSM-godkjent luftfartøy som flyr i et RVSM-luftrom, underretter om at luftfartøyets 

utstyr ikke lenger oppfyller RVSM-kravene, skal flygekontrollen anse luftfartøyet som ikke RVSM-godkjent. 

ii)  Flygekontrollen skal umiddelbart sørge for en minste vertikalatskillelse på 600 m (2 000 fot) eller en 

passende horisontalatskillelse fra alle andre berørte luftfartøyer som flyr i RVSM-luftrom. Et luftfartøy som 

erklæres ikke RVSM-godkjent, skal vanligvis klareres ut av RVSM-luftrommet av flygekontrollen når dette 

er mulig. 

iii)  Flygere skal så snart som praktisk mulig underrette flygekontrollen om enhver gjenopprettelse av korrekt 

funksjon hos utstyr som kreves for å oppfylle RVSM-kravene. 

iv)  Den første kontrollsentralen (ACC) som blir oppmerksom på en endring i et luftfartøys RVSM-status, skal 

samordne med tilstøtende ACC-er når dette er relevant. 

5)  Kraftig turbulens – ikke forutsett: 

i)  Når et luftfartøy som flyr i RVSM-luftrom, møter alvorlig turbulens på grunn av været eller vingevirvler, og 

flygeren mener at dette vil påvirke luftfartøyets evne til å opprettholde sitt klarerte flygenivå, skal flygeren 

underrette flygekontrollen. Flygekontrollen skal fastsette enten en egnet horisontalatskillelse eller en økt 

minste vertikalatskillelse. 

ii)  Flygekontrollen skal i den grad det er mulig etterkomme flygerens anmodninger om endringer i flygenivå 

og/eller rute, og skal videreformidle trafikkinformasjon etter behov. 

iii)  Flygekontrollen skal anmode om rapporter fra andre luftfartøyer for å fastslå om RVSM bør oppheves helt 

eller innenfor et bestemt flygenivå og/eller område. 

iv)  Den ACC som opphever RVSM, skal med tilstøtende ACC-er samordne slike opphevinger og eventuelle 

nødvendige endringer av sektorkapasitet, alt etter hva som er relevant, for å sikre en velordnet avvikling av 

trafikkoverføringen. 

6)  Kraftig turbulens – forutsett: 

i)  Når et værvarsel forutsier kraftig turbulens innenfor RVSM-luftrommet, skal flygekontrollen fastsette om 

RVSM bør oppheves, og i så tilfelle for hvor lenge og for hvilke(t) flygenivå(er) og/eller hvilket område.  
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ii)  I tilfeller der RVSM vil bli opphevet, skal den ACC som opphever RVSM, samordne med tilstøtende ACC-er 

når det gjelder egnede flygenivåer for trafikkoverføring, med mindre en beredskapsplan for flygenivåtildeling 

er fastsatt gjennom et avtalebrev. Den ACC som opphever RVSM, skal dessuten samordne gjeldende 

sektorkapasitet med tilstøtende ACC-er, når det er relevant.» 

21)  Nytt SERA.11014 skal lyde: 

«SERA.11014 Instruks om manøver (RA – Resolution Advisory) fra ACAS 

a)  ACAS II (flybåret antikollisjonssystem) skal brukes under flyging, unntatt som fastsatt i minsteutstyrslisten angitt i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(*), i en driftsstilling som muliggjør RA til flygebesetningen når utilbørlig 

nærhet til et annet luftfartøy oppdages. Dette gjelder ikke dersom det er nødvendig å sperre RA-driftsstillingen (og 

bare bruke rådgivningstjeneste for lufttrafikk (TA – Traffic Advisory) eller tilsvarende) på grunn av en unormal 

prosedyre eller ytelsesbegrensende forhold. 

b)  Ved RA fra ACAS skal flygerne 

1)  svare umiddelbart ved å følge RA som angitt, med mindre dette vil sette luftfartøyets sikkerhet i fare, 

2)  følge RA selv om det er en konflikt mellom RA og en instruks om manøver fra flygekontrollen, 

3)  ikke manøvrere i strid med en RA, 

4)  så snart flygebesetningens arbeidsbyrde tillater det, underrette vedkommende flygekontrollenhet om en eventuell 

RA som krever avvik fra gjeldende ATC-instruks eller -klarering, 

5)  straks etterkomme eventuelle endrede RA-er, 

6)  begrense endringer av flygeveien til det omfang som er nødvendig for å etterkomme RA, 

7)  straks gå tilbake til vilkårene i ATC-instruksen eller -klareringen når konflikten er løst, og 

8)  underrette flygekontrollen når de går tilbake til den aktuelle klareringen. 

c)  Når en flyger rapporterer en RA fra ACAS, skal flygelederen ikke forsøke å endre luftfartøyets flygevei før flygeren 

rapporterer «KONFLIKT LØST» («CLEAR OF CONFLICT») 

d)  Når et luftfartøy avviker fra sin ATC-klarering eller -instruks i samsvar med en RA, eller en flyger rapporterer en RA, 

er flygelederen ikke lenger ansvarlig for å sørge for atskillelse mellom dette luftfartøyet og eventuelle andre 

luftfartøyer som påvirkes som en direkte følge av manøveren som RA-en gir opphav til. Flygelederen skal gjenoppta 

ansvaret for å sørge for atskillelse mellom alle berørte luftfartøyer når 

1)  flygelederen bekrefter mottak av en rapport fra flygebesetningen om at luftfartøyet har gjenopptatt gjeldende 

klarering, eller 

2)  flygelederen bekrefter mottak av en rapport fra flygebesetningen om at luftfartøyet gjenopptar gjeldende klarering 

og utsteder en alternativ klarering som bekreftes av flygebesetningen. 

 ____________  

(*) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative 

framgangsmåter for luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT 

L 296 av 25.10.2012, s. 1).» 

22)  I SERA.11015 bokstav e) gjøres følgende endringer i tabell S11-3: 

a)  I kolonnen «Betydning» skal feltet som svarer til uttrykket «WILCO» lyde: 

«Forstått. Vil etterkomme instruksen» 

b)  I feltet under uttrykket «WILCO» utgår uttrykket «Vil etterkomme instruksen».  



20.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/343 

 

 

23)  I SERA.12005 skal ny bokstav c) lyde: 

«c)  Flygebesetninger skal utarbeide rapportene ved bruk av skjemaer basert på modellen AIREP SPECIAL i tillegg 5 

bokstav A. Disse rapportene skal etterkomme de særlige bestemmelsene om rapportering, som fastsatt i nr. 2 i 

tillegg 5. 

1)  De særlige bestemmelsene, herunder meldingsformatene og uttrykkene fastsatt i tillegg 5, skal brukes av flybe-

setninger ved overføring av rapporter fra luftfartøyer og av enheter for lufttrafikktjenester når de videresender 

disse rapportene. 

2)  Særlige rapporter fra luftfartøyer om observasjoner av vulkansk aktivitet skal registreres i skjemaet for særlig 

rapport fra luftfartøyer om vulkansk aktivitet. Skjemaer basert på modellen for særlige rapporter fra luftfartøyer 

om vulkansk aktivitet i tillegg 5 bokstav B skal leveres flygebesetninger som flyr på ruter som kan bli berørt av 

vulkanske askeskyer.» 

24)  I SERA.12020 bokstav a) skal nr. 2) lyde: 

«2)  Det tilknyttede overvåkingskontoret for flyvær (MWO) i samsvar med nr. 3 i tillegg 5,» 

25)  Nye avsnitt 13 og 14 skal lyde: 

«AVSNITT 13 

SSR-transponder 

SERA.13001 Bruk av en SSR-transponder 

a)  Når et luftfartøy medbringer en funksjonsdyktig SSR-transponder, skal flygeren bruke transponderen under hele 

flygingen, uansett om luftfartøyet befinner seg innenfor eller utenfor et luftrom der SSR brukes for 

lufttrafikktjenesteformål. 

b)  Flygere skal ikke bruke IDENT-funksjonen med mindre lufttrafikktjenesten ber om det. 

c)  Unntatt flyging i luftrom der vedkommende myndighet har gjort det obligatorisk å bruke transponder, er luftfartøyer 

uten tilstrekkelig strømforsyning unntatt fra kravet om at transponderen må brukes under hele flygingen. 

SERA.13005 SSR-transponder kodeinnstilling modus A  

a)  For å angi at luftfartøyet befinner seg i en spesifikk nødssituasjon, skal flygeren på et luftfartøy utstyrt med SSR 

1)  velge kode 7700 for å angi en nødssituasjon, med mindre flygekontrollen tidligere har instruert flygeren i å stille 

inn transponderen på en bestemt kode. I sistnevnte tilfelle kan flygeren uansett velge kode 7700 når det er en 

bestemt grunn til å tro at dette vil være den beste framgangsmåten, 

2)  velge kode 7600 for å angi en radiokommunikasjonsfeil, 

3)  forsøke å velge kode 7500 for å angi ulovlig inngrep. Dersom omstendighetene tilsier det, bør kode 7700 velges i 

stedet. 

b)  Unntatt i tilfellene beskrevet i bokstav a) ovenfor skal flygeren 

1)  velge koder etter instruks fra enheten for lufttrafikktjenester, eller 

2)  i fravær av ATS-instrukser knyttet til kodeinnstillinger, velge kode 2000 eller en annen kode foreskrevet av 

vedkommende myndighet, eller, 

3)  når det ikke mottas lufttrafikktjenester, velge kode 7000 for å forbedre sporbarheten av luftfartøyer med egnet 

utstyr, med mindre annet er foreskrevet av vedkommende myndighet.  
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c)  Når det observeres at koden som vises på framvisningsskjermen, avviker fra den som er tildelt luftfartøyet, 

1)  skal flygeren anmodes om å bekrefte den valgte koden og, dersom situasjonen tilsier det, velge den riktige  

koden, og 

2)  dersom avviket mellom tildelt og vist kode vedvarer, kan flygeren bli anmodet om å stoppe bruken av luftfartøyets 

transponder. Den neste kontrollposisjonen og eventuelle andre berørte enheter som bruker SSR og/eller 

multilaterasjon (MLAT) ved yting av lufttrafikktjenester, skal underrettes om dette. 

SERA.13010 Trykkhøydeopplysninger 

a)  Når luftfartøyet har funksjonsdyktig modus C-utstyr om bord, skal flygeren ha denne modusen i bruk kontinuerlig, 

med mindre flygekontrollen beordrer noe annet. 

b)  Med mindre annet foreskrives av vedkommende myndighet, skal de trykkhøydeopplysningene som vises for flygele-

deren, verifiseres minst én gang av hver flygekontrollenhet med egnet utstyr ved første kontakt med det berørte luft-

fartøyet eller, dersom dette ikke er mulig, så snart som mulig deretter. 

SERA.13015 SSR-transponder modus S – innstilling for identifisering av luftfartøyer 

a)  Luftfartøyer utstyrt med modus S som har en funksjon for luftfartøyidentifikasjon, skal overføre luftfartøyidentiteten 

som angitt i felt 7 i ICAO-reiseplanen eller, når det ikke er innlevert noen reiseplan, luftfartøyets registreringsnummer. 

b)  Når det observeres på framvisningsskjermen at luftfartøyidentiteten overført av et luftfartøy som er utstyrt med 

modus S, er forskjellig fra den som er forventet fra luftfartøyet, skal flygeren anmodes om å bekrefte og eventuelt angi 

korrekt luftfartøyidentitet på nytt. 

c)  Dersom avviket vedvarer etter at flygeren har bekreftet at riktig luftfartøyidentitet er angitt i identifikasjonsfunksjonen 

modus S, skal flygelederen treffe følgende tiltak: 

1)  Underrette flygeren om fortsatt avvik. 

2)  Om mulig rette merket som viser luftfartøyidentiteten på framvisningsskjermen. 

3)  Underrette den neste kontrollposisjonen og eventuelle andre enheter som bruker modus S for identifikasjonsformål 

om at luftfartøyidentiteten overført av luftfartøyet, er feil. 

SERA.13020 SSR-transpondersvikt når det er obligatorisk å medbringe en funksjonsdyktig transponder 

a)  Ved en transpondersvikt etter avgang skal ATC-enheter forsøke å sørge for at flygingen kan fortsette til bestemmel-

sesflyplassen i samsvar med reiseplanen. Flygere kan imidlertid forventes å skulle overholde særlige begrensninger. 

b)  Når en transponder svikter og ikke kan gjenopprettes før avgang, skal flygeren 

1)  underrette lufttrafikktjenesten så snart som mulig, helst før en reiseplan innleveres, 

2)  i felt 10 i ICAO-reiseplanskjemaet under SSR innsette bokstaven «N» for å angi at transponderen er helt ute av 

funksjon, eller ved delvis transpondersvikt, innsette den bokstaven som tilsvarer den gjenværende transponder-

kapasiteten, og 

3)  etterkomme alle offentliggjorte framgangsmåter for anmodning om unntak fra kravene om å medbringe en 

funksjonsdyktig SSR-transponder. 
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AVSNITT 14 

Framgangsmåter for talekommunikasjon 

SERA.14001 Generelt 

Standardisert fraseologi skal brukes i alle situasjoner den er spesifisert for. Allmennspråk skal bare brukes når standardi-

sert fraseologi ikke er egnet for en påtenkt overføring. 

SERA.14005 Meldingskategorier 

a)  Meldingskategoriene som behandles av de mobile tjenestene for luftfarten og prioritetsrekkefølgen med hensyn til 

opprettelse av kommunikasjon og overføring av meldinger, skal være i samsvar med tabell S14-1. 

Tabell S14-1 

Meldingskategori og prioritetsrekkefølge Radiotelefonisignal 

a)  Nødanrop, nødmeldinger og nødtrafikk MAYDAY 

b)  Hastemeldinger, herunder meldinger som kommer etter signalet 

for medisinsk transport 

PAN PAN eller PAN PAN MEDICAL 

c)  Peilemeldinger — 

d)  Flysikkerhetsmeldinger — 

e)  Meteorologiske meldinger — 

f)  Meldinger om flygingenes regelmessighet — 

b)  Nødmeldinger og nødtrafikk skal behandles i samsvar med bestemmelsene i SERA.14095. 

c)  Hastemeldinger og hastetrafikk, herunder meldinger som kommer etter signalet for medisinsk transport, skal 

behandles i samsvar med bestemmelsene i SERA.14095. 

SERA.14010 Flysikkerhetsmeldinger 

Flysikkerhetsmeldinger omfatter følgende: 

a) meldinger om bevegelser og kontroll 

b) meldinger fra en luftfartøyoperatør eller et luftfartøy som er av umiddelbar betydning for et luftfartøy under flyging 

c) opplysninger om værforhold av umiddelbar betydning for et luftfartøy under flyging eller rett før avgang (som 

individuell melding eller som fellesanrop) 

d) andre meldinger som er av betydning for luftfartøyer under flyging eller rett før avgang 

SERA.14015 Språk som skal brukes i luft-til-bakke-kommunikasjon 

a)  Luft-til-bakke-kommunikasjon via radiotelefoni skal gjennomføres på engelsk eller på det språket som vanligvis 

brukes av stasjonen på bakken.  
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b)  På anmodning fra ethvert luftfartøy skal engelsk kunne benyttes på alle stasjoner på bakken som betjener utpekte 

flyplasser og ruter som brukes av internasjonal luftfart. Med mindre vedkommende myndighet foreskriver noe annet i 

særlige tilfeller, skal det brukes engelsk i kommunikasjonen mellom enheten for lufttrafikktjenester og luftfartøyer på 

flyplasser med flere enn 50 000 internasjonale IFR-flyginger per år. Medlemsstater der engelsk, på ikrafttredel-

sesdatoen for denne forordning, ikke er det eneste språket som brukes i kommunikasjonen mellom enhetene for 

lufttrafikktjenester og luftfartøyer ved disse flyplassene, kan beslutte å ikke anvende kravet om å bruke engelsk, og 

skal da underrette Kommisjonen om dette. Disse medlemsstatene skal i så fall senest innen 31. desember 2017 

gjennomføre en undersøkelse om muligheten for å kreve at engelsk av sikkerhetsmessige grunner brukes i kommuni-

kasjonen mellom enheten for lufttrafikktjenester og luftfartøyer ved disse flyplassene, for å unngå inntrenging av 

luftfartøyer på en opptatt rullebane, eller andre sikkerhetsrisikoer, samtidig som det tas hensyn til gjeldende 

bestemmelser i unionsretten og nasjonal rett om bruken av språk. De skal offentliggjøre denne undersøkelsen og 

formidle sine konklusjoner til Byrået og Kommisjonen. 

c)  De språkene som kan brukes på en bestemt stasjon på bakken, skal angis i luftfartspublikasjoner (AIP) og andre 

offentliggjorte luftfartsopplysninger om slike anlegg. 

SERA.14020 Staving i radiotelefoni 

Når egennavn, stillingsforkortelser og ord med uklar stavemåte staves i radiotelefoni, skal alfabetet i tabell S14-2 brukes. 

Tabell S14-2 

Stavealfabet for radiotelefoni 

Bokstav Ord 
Omtrentlig uttale 

(Gjengivelse i det latinske alfabetet) 

A Alfa AL FAH 

B Bravo BRAH VOH 

C Charlie CHAR LEE eller SHAR LEE 

D Delta DELL TAH 

E Echo ECK OH 

F Foxtrot FOKS TROT 

G Golf GOLF 

H Hotel HO TELL 

I India IN DEE AH 

J Juliett JEW LEE ETT 

K Kilo KEY LOH 
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Bokstav Ord 
Omtrentlig uttale 

(Gjengivelse i det latinske alfabetet) 

L Lima LEE MAH 

M Mike MIKE 

N November NO VEM BER 

O Oscar OSS CAH 

P Papa PAH PAH 

Q Quebec KEH BECK 

R Romeo ROW ME OH 

S Sierra SEE AIR RAH 

T Tango TANG GO 

U Uniform YOU NEE FORM eller OO NEE FORM 

V Victor VIK TAH 

W Whiskey WISS KEY 

X X-ray ECKS RAY 

Y Yankee YANG KEY 

Z Zulu ZOO LOO 

I den omtrentlige gjengivelsen ved bruk av det latinske alfabetet er stavelser som det skal legges trykk på, understreket. 

SERA.14025  Prinsipper for identifisering av andre ATS-tjenesteruter enn standard avgangs- og ankomstruter 

a)  Bruk av ATS-ruteidentifikasjon i kommunikasjon 

1)  I talekommunikasjon skal grunnbokstaven i en betegnelse uttales i samsvar med stavealfabetet i tabell S14-2. 

2)  Dersom prefiksene K, U eller S brukes, skal de i talekommunikasjon uttales på følgende måte: 

i) K — KOPTER 

ii) U — UPPER 

iii) S — SUPERSONIC  
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b)  Ordet «kopter» skal uttales som i ordet «helikopter», og ordene «upper» og «supersonic» som på engelsk. 

SERA.14026 Signifikante punkter 

Vanligvis skal det allmennspråklige navnet på signifikante punkter som markerer stedet for et radionaviga-

sjonshjelpemiddel, eller den unike «navnekoden» på fem bokstaver, som lar seg uttale, for signifikante punkter som ikke 

er markert av stedet for et radionavigasjonshjelpemiddel, brukes for å vise til det signifikante punktet i talekom-

munikasjon. Dersom det allmennspråklige navnet på stedet for et radionavigasjonshjelpemiddel ikke brukes, skal det 

erstattes av den kodede identifikasjonen som, i talekommunikasjon, skal uttales i samsvar med stavealfabetet. 

SERA.14030 Bruk av betegnelser for standardruter for instrumentavganger og -ankomster 

Den allmennspråklige betegnelsen for standardruter for instrumentavganger og -ankomster skal brukes i talekommuni-

kasjon. 

SERA.14035 Overføring av tall i radiotelefoni 

a)  Overføring av tall 

1)  Alle tall som brukes ved overføring av luftfartøyets kallesignal, kurs, rullebane, vindretning og vindstyrke, skal 

overføres ved å uttale hvert siffer separat. 

i)  Flygenivåer skal overføres ved å uttale hvert siffer separat, unntatt når det gjelder flygenivåer i hele hundre. 

ii)  Høydemålerinnstillingen skal overføres ved å uttale hvert siffer separat, unntatt ved en innstilling på 1 000 hPa, 

som skal overføres som «ETT TUSEN» («ONE THOUSAND»). 

iii)  Alle tall som brukes ved overføring av transponderkoder, skal overføres ved å uttale hvert siffer separat, unntatt 

når transponderkodene bare inneholder hele tusener, da skal opplysningene overføres ved å uttale sifferet i antallet 

tusener etterfulgt av ordet «TUSEN» («THOUSAND»). 

2)  Alle tall som brukes ved overføring av andre opplysninger enn dem som er angitt i bokstav a) nr. 1), skal overføres 

ved å uttale hvert siffer separat, bortsett fra at alle tall som inneholder hele hundre og hele tusener skal overføres 

ved å uttale hvert siffer i antallet hundre eller tusener etterfulgt av ordet «HUNDRE» («HUNDRED») eller 

«TUSEN» («THOUSAND»), alt etter hva som er relevant. Kombinasjoner av tusener og hele hundre skal 

overføres ved å uttale hvert siffer i antallet tusener etterfulgt av ordet «TUSEN» («THOUSAND»), etterfulgt av 

antallet hundre etterfulgt av ordet «HUNDRE» («HUNDRED»). 

3)  I tilfeller der tallet som overføres som hele tusener og/eller hele hundre, må avklares, skal tallet overføres ved å 

uttale hvert siffer separat. 

4)  Når det gis opplysninger om den relative beliggenheten til en gjenstand eller til trafikk på konfliktkurs, uttrykt i 

12-timersklokken, skal opplysningene gis ved å uttale sifrene samlet slik som «KLOKKEN TI» («TEN 

O’CLOCK») eller «KLOKKEN ELLEVE» («ELEVEN O’CLOCK»). 

5)  Tall som inneholder et desimalkomma, skal overføres som angitt i bokstav a) nr. 1) med desimalkommaet riktig 

plassert, markert med ordet «KOMMA» («DECIMAL»). 

6)  Alle seks sifre i den numeriske identifikasjonen skal brukes til å identifisere sendekanalen ved VHF-radiotelefoni-

kommunikasjon, unntatt når både femte og sjette siffer er null, da skal bare de fire første sifrene brukes.  
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SERA.14040 Uttale av tall 

Når språket som brukes i kommunikasjonen er engelsk, skal tall overføres ved bruk av den uttalen som angis i tabell  

S14-3: 

Tabell S14-3 

Tall eller tallelement Uttale 

0 ZE-RO 

1 WUN 

2 TOO 

3 TREE 

4 FOW-er 

5 FIFE 

6 SIX 

7 SEV-en 

8 AIT 

9 NIN-er 

10 TEN 

11 EE-LE-VEN 

12 TWELF 

Decimal DAY-SEE-MAL 

Hundred HUN-dred 

Thousand TOU-SAND 

SERA.14045 Overføringsteknikk 

a)  Overføringer skal gjennomføres på en kortfattet måte i normalt stemmeleie. 

b)  Følgende ord og uttrykk skal brukes på egnet måte i radiotelefonikommunikasjon og skal ha den betydning som angis 

i tabell S14-4: 

Tabell S14-4 

Uttrykk Betydning 

BEKREFT 

(ACKNOWLEDGE) 

«Bekreft at du har mottatt og forstått denne meldingen.» 

JA (AFFIRM) «Ja» 
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Uttrykk Betydning 

GODKJENT (APPROVED) «Tillatelse til foreslått tiltak innvilget.» 

PAUSE (BREAK) «Jeg angir herved et stopp mellom deler av meldingen.» 

PAUSE PAUSE (BREAK 

BREAK) 

«Jeg angir herved et stopp mellom meldinger som overføres til ulike luftfartøyer i et 

miljø med stor trafikkbelastning. 

ANNULLER (CANCEL) «Annuller tidligere overført klarering.» 

KONTROLLER (CHECK) «Kontroller et system eller en prosedyre.» 

KLARERT (CLEARED) «Tillatelse til å fortsette på angitte vilkår.» 

BEKREFT (CONFIRM) «Jeg ber om verifisering av: (klarering, instruks, tiltak, opplysninger).» 

KONTAKT (CONTACT) «Etabler radiokommunikasjon med…» 

KORREKT (CORRECT) «Sant» eller «Riktig». 

RETTELSE (CORRECTION) «Det er gjort en feil i overføringen (eller i meldingen). Korrekt versjon er…» 

IGNORER (DISREGARD) «Se bort fra denne meldingen» 

HVORDAN MOTTAR DU 

MEG (HOW DO YOU READ) 

«Hvordan er overføringens lesbarhet?» (se SERA.14070 bokstav c)) 

JEG GJENTAR (I SAY 

AGAIN) 

«Jeg gjentar for å klargjøre eller for å understreke.» 

OPPRETTHOLD 

(MAINTAIN) 

«Fortsett i samsvar med de angitte vilkårene» eller i ordets rette forstand. 

OVERVÅK (MONITOR) «Lytt på (frekvens).» 

NEGATIV (NEGATIVE) «Nei» eller «Tillatelse avslått» eller «Det er ikke riktig» eller «Kan ikke». 

OVER (OVER) «Min overføring er avsluttet, og jeg forventer et svar fra deg.» 

UT (OUT) «Denne utvekslingen av overføringer er avsluttet, og jeg forventer ikke svar.» 

TILBAKELESING (READ 

BACK) 

«Les tilbake hele eller en bestemt del av denne meldingen for meg nøyaktig slik den 

ble mottatt.» 

REKLARERING 

(RECLEARED) 

«En endring er gjort i gjeldende klarering, og denne nye klareringen erstatter den 

tidligere klareringen eller deler av den.» 

RAPPORTER (REPORT) «Send meg følgende opplysninger ...» 

ANMODNING (REQUEST) «Jeg ber om…» eller «Jeg ønsker å motta…» 

OPPFATTET (ROGER) «Jeg har mottatt hele den siste overføringen.» 
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Uttrykk Betydning 

GJENTA (SAY AGAIN) «Gjenta hele eller følgende del av den siste overføringen.» 

SNAKK LANGSOMMERE 

(SPEAK SLOWER) 

«Senk talehastigheten.» 

VENT (STANDBY) «Vent, jeg anroper deg.» 

KAN IKKE (UNABLE) «Jeg kan ikke etterkomme din anmodning, instruks eller klarering.» 

WILCO (Forkortelse for «will comply») 

«Jeg forstår meldingen din og vil etterkomme den.» 

HVERT ORD TO GANGER 

(WORDS TWICE) 

a) Som en anmodning: «Kommunikasjon er vanskelig. Send hvert ord eller gruppe 

av ord to ganger.» 

b) Som opplysning:«Ettersom kommunikasjon er vanskelig, vil hvert ord eller hver 

gruppe av ord i denne meldingen bli sendt to ganger.» 

SERA.14050 Kallesignaler for luftfartøyer ved radiotelefoni 

a)  Fullstendige kallesignaler: 

Et kallesignal for luftfartøy ved radiotelefoni skal være én av følgende typer: 

1) Type (a) — tegnene som tilsvarer luftfartøyets registreringsmerke, eller 

2) Type (b) — luftfartøyoperatørens telefoniidentifikasjon, etterfulgt av de siste fire tegnene i luftfartøyets registre-

ringsmerke 

3) Type (c) — luftfartøyoperatørens telefoniidentifikasjon, etterfulgt av rutenummeret. 

b)  Forkortede kallesignaler: 

Kallesignalene for luftfartøy ved radiotelefoni vist i bokstav a), unntatt type (c), kan forkortes under omstendighetene 

beskrevet i SERA.14055 bokstav c). Forkortede kallesignaler skal ha følgende form: 

1) Type (a) — det første tegnet i registreringsmerket og minst de siste to tegnene i kallesignalet 

2) Type (b) — luftfartøyoperatørens telefoniidentifikasjon, etterfulgt av de siste to tegnene i kallesignalet 

3) Type (c) — ingen forkortet form 

SERA.14055 Radiotelefoniprosedyrer 

a)  Et luftfartøy skal ikke endre typen kallesignal ved radiotelefoni under flyging, unntatt midlertidig av sikkerhetshensyn 

etter instruks fra en ATC-enhet. Unntatt av sikkerhetshensyn skal det ikke rettes overføringer til et luftfartøy under 

avgang, under den siste delen av endelig innflyging eller under utrulling. 

b)  Etablering av radiotelefonikommunikasjon 

1)  Ved etablering av kommunikasjon skal det alltid brukes fullstendige kallesignaler ved radiotelefoni. Ved 

etablering av kommunikasjon skal luftfartøyet starte anropet med den anropte stasjonens betegnelse, etterfulgt av 

den anropende stasjonens betegnelse. 
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2)  Den som svarer på ovennevnte anrop, skal bruke den anropende stasjonens kallesignal etterfulgt av kallesignalet 

til stasjonen som svarer, noe som skal betraktes som en oppfordring til den anropende stasjonen om å påbegynne 

overføring. Ved utveksling av kommunikasjon innenfor samme enhet for lufttrafikktjenester kan enhetens 

kallesignal utelates når vedkommende myndighet tillater det. 

3)  Kommunikasjon skal starte med et anrop og et svar når kontakt ønskes oppnådd, unntatt når det er sikkert at den 

anropte stasjonen vil motta anropet, da kan den anropende stasjonen overføre meldingen uten å vente på svar fra 

den anropte stasjonen. 

c)  Etterfølgende radiotelefonikommunikasjon 

1)  Forkortede kallesignaler ved radiotelefoni, som fastsatt i SERA.14050 bokstav b), skal bare brukes etter at 

vellykket kommunikasjon er etablert, og forutsatt at det etter all sannsynlighet ikke vil oppstå forveksling. Et 

luftfartøy skal bare bruke sine forkortede kallesignaler etter at det er blitt anropt av en luftfartsstasjon på denne 

måten. 

2)  Ved utstedelse av ATC-klareringer og ved tilbakelesing av disse klareringene skal flygeledere og flygere alltid 

tilføye kallesignalet til det luftfartøyet klareringen gjelder for. I alle andre tilfeller skal løpende 

toveiskommunikasjon tillates etter at kontakt er etablert, uten ytterligere identifikasjon eller kallesignaler, inntil 

kontakten avsluttes. 

SERA.14060 Overføring av VHF-kommunikasjon 

a)  Et luftfartøy skal rådes av den berørte enheten for lufttrafikktjenester til å gå over fra en radiofrekvens til en annen i 

samsvar med avtalte prosedyrer. I mangel av et slikt råd skal luftfartøyet underrette enheten for lufttrafikktjenester før 

en slik overgang. 

b)  Når et luftfartøy etablerer den første kontakten på, eller forlater, en VHF-frekvens, skal det overføre de opplysningene 

som måtte være foreskrevet av yteren av flysikringstjenester med ansvaret for yting av tjenester og som er godkjent av 

vedkommende myndighet. 

SERA.14065 Radiotelefoniprosedyrer for kanalomkopling ved luft-til-bakke-talekommunikasjon 

a)  Med mindre annet er foreskrevet av yteren av flysikringstjenester med ansvar for yting av tjenester og godkjent av 

vedkommende myndighet, skal det første anropet til en enhet for lufttrafikktjenester etter en kanalomkopling ved luft-

til-bakke-talekommunikasjon inneholde følgende elementer: 

1)  betegnelsen til den anropte enheten for lufttrafikktjenester, 

2)  kallesignal og, for luftfartøyer i vingevirvelkategorien «vanskelig», ordet «Heavy» eller «Super» dersom 

vedkommende myndighet har gitt luftfartøyet denne betegnelsen, 

3)  flygenivå, både aktuelt og klarert nivå dersom det klarerte flygenivået ikke bibeholdes, 

4)  hastighet, dersom tildelt av flygekontrollen, og 

5)  ytterligere elementer som foreskrives av yteren av flysikringstjenester med ansvaret for yting av tjenesten og som 

er godkjent av vedkommende myndighet. 

b)  Flygeren skal opplyse om flygenivå i nærmeste hele 30 meter eller 100 fot som angitt på flygerens høydemåler. 

c)  Første anrop til kontrolltårnet 

For luftfartøyer som får tårnkontrolltjenester, skal det første anropet inneholde 

1)  betegnelsen til den anropte enheten for lufttrafikktjenester, 

2)  kallesignal og, for luftfartøyer i vingevirvelkategorien «vanskelig», ordet «Heavy» eller «Super» dersom ved-

kommende myndighet har gitt luftfartøyet denne betegnelsen, 

3)  posisjon og  
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4)  ytterligere elementer som foreskrives av yteren av flysikringstjenester med ansvaret for yting av tjenesten og som 

er godkjent av vedkommende myndighet. 

SERA.14070 Prøveprosedyrer 

a)  Prøveoverføringene skal utformes på følgende måte: 

1)  den anropte stasjonens identifikasjon, 

2)  den anropende stasjonens identifikasjon, 

3)  uttrykket «RADIKONTROLL» («RADIO CHECK»), 

4)  frekvensen som benyttes. 

b)  En prøveoverføring skal besvares på følgende måte: 

1)  identifikasjonen til stasjonen som ba om prøveoverføringen, 

2)  identifikasjonen til stasjonen som svarer, 

3)  opplysninger om lesbarheten i overføringen fra stasjonen som ba om prøveoverføringen. 

c)  Når prøveoverføringene foretas, skal følgende lesbarhetsskala benyttes: 

Lesbarhetsskala 

1) 1 Uleselig (Unreadable) 

2) 2 Tidvis leselig (Readable now and then) 

3) 3 Vanskelig å lese (Readable but with difficulty) 

4) 4 Leselig (Readable) 

5) 5 Lett å lese (Perfectly readable) 

SERA.14075 Utveksling av meldinger 

a)  Meldinger skal være kortfattede og utvetydige, og standard fraseologi skal brukes dersom det er mulig. 

1)  Når et luftfartøy sender en bekreftelse på at en melding er mottatt, skal bekreftelsen inneholde det aktuelle 

luftfartøyets kallesignal. 

2)  Når en enhet for lufttrafikktjenester sender en bekreftelse på mottak til et luftfartøy, skal bekreftelsen inneholde 

luftfartøyets kallesignal, eventuelt etterfulgt av kallesignalet til enheten for lufttrafikktjenester. 

b)  Avslutning av samtale. 

En samtale via radiotelefoni skal avsluttes av den mottakende enheten for lufttrafikktjenester, eller av luftfartøyet ved 

bruk av sitt eget kallesignal. 

c)  Rettelser og gjentakelser 

1)  Når det er en feil i en overføring, skal ordet «RETTELSE» («CORRECTION») uttales, den siste riktige gruppen 

av ord eller uttrykk gjentas, og deretter overføres den riktige versjonen. 

2)  Dersom det er enklest å foreta en rettelse ved å gjenta hele meldingen, skal uttrykket «RETTELSE, JEG 

GJENTAR» («CORRECTION, I SAY AGAIN») brukes før meldingen overføres på nytt. 

3)  Dersom den mottakende stasjonen er i tvil om den mottatte meldingen er riktig, skal det anmodes om at hele eller 

deler av meldingen gjentas.  
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4)  Dersom hele meldingen må gjentas, skal uttrykket «GJENTA» («SAY AGAIN») uttales. Dersom en del av 

meldingen må gjentas, skal uttrykket «GJENTA ALT FØR...» («SAY AGAIN ALL BEFORE…») (det første 

ordet som er korrekt mottatt) brukes, eller «GJENTA...» («SAY AGAIN…) (ordet før den manglende delen) 

«TIL...» («TO…») (ordet etter den manglende delen)», eller «GJENTA ALT ETTER...» («SAY AGAIN ALL 

AFTER…») (det siste korrekt mottatte ordet). 

d)  Dersom uriktige deler oppdages ved kontroll av en tilbakelesing (readback), skal uttrykket «NEGATIV, JEG 

GJENTAR» («NEGATIVE I SAY AGAIN») overføres ved avslutningen av tilbakelesingen (readback) etterfulgt av 

den riktige versjonen av de berørte delene. 

SERA.14080 Kommunikasjonsvakt/tjenestetid 

a)  Under flyging skal luftfartøyer opprettholde vakt i henhold til kravene fra vedkommende myndighet, og skal ikke 

avbryte denne vakten, unntatt av sikkerhetshensyn, uten å underrette den berørte enheten for lufttrafikktjenester. 

1)  Luftfartøyer på lange flyginger over vann eller på flyginger over utpekte områder som krever at luftfartøyet har en 

nødpeilesender om bord, skal kontinuerlige overvåke VHF-nødfrekvens 121,5 MHz, unntatt i de periodene da 

luftfartøyet utfører kommunikasjon på andre VHF-kanaler eller når begrensninger i det luftbårne utstyret eller 

oppgaver i cockpit ikke tillater samtidig overvåking av to kanaler. 

2)  Luftfartøyer skal kontinuerlige overvåke VHF-nødfrekvens 121,5 MHz i områder eller på ruter der risikoen for å 

avskjæres av et annet luftfartøy eller andre farlige situasjoner er til stede, og vedkommende myndighet har fastsett 

et krav. 

b)  Luftfartsstasjoner skal opprettholde kontinuerlig overvåking av VHF-nødfrekvens 121,5 MHz i hele tjenestetiden til 

de enhetene den er installert på. Når to eller flere slike stasjoner er plassert på samme sted, er det tilstrekkelig at én av 

disse opprettholder 121,5 MHz-overvåking for at kravet skal være oppfylt. 

c)  Når et luftfartøy eller en enhet for lufttrafikktjenester av en eller annen grunn må avbryte sin vakt, skal det eller den 

om mulig underrette andre berørte stasjoner med angivelse av det tidspunktet vakten forventes gjenopptatt. Når vakten 

gjenopptas, skal andre berørte stasjoner underrettes om dette. Når det er nødvendig å avbryte vakten utover det 

tidspunktet som er angitt i en opprinnelige meldingen, skal et nytt tidspunkt for gjenopptakelse av vakten om mulig 

overføres på eller nær det tidspunktet som først ble angitt. 

SERA.14085 Bruk av blindsending 

a)  Når et luftfartøy ikke klarer etablere kontakt på den tildelte kanalen, på den forrige benyttede kanalen eller en annen 

kanal som er egnet for flygeruten, og ikke klarer å etablere kommunikasjon med vedkommende enhet for 

lufttrafikktjenester, en annen enhet for lufttrafikktjenester eller andre luftfartøyer med alle tilgjengelige midler, skal 

luftfartøyet overføre sin melding to ganger på den eller de tildelte kanalene, som innledes med uttrykket 

«OVERFØRER BLINDT» («TRANSMITTING BLIND»), og om nødvending angi den eller de mottakerne som 

meldingen er rettet til. 

b)  Når et luftfartøy ikke klarer å etablere kommunikasjon på grunn av en mottakerfeil, skal det sende rapporter på de 

fastsatte tidspunktene eller posisjonene på den kanalen som er i bruk, som skal innledes med uttrykket «OVERFØRER 

BLINDT PÅ GRUNN AV MOTTAKERFEIL» («TRANSMITTING BLIND DUE TO RECEIVER FAILURE»). 

Luftfartøyet skal 

1)  sende den planlagte meldingen, etterfulgt av en fullstendig gjentakelse, 

2)  opplyse om tidspunktet for sin neste planlagte overføring, 

3)  når det får lufttrafikktjeneste: overføre opplysninger om fartøysjefens hensikt når det gjelder å fortsette flygingen. 

SERA.14087 Videreformidling av meldinger 

a)  Når en enhet for lufttrafikktjenester ikke har klart å etablere kontakt med et luftfartøy etter anrop på de frekvensene 

luftfartøyet antas å lytte på, skal den 

1)  anmode andre enheter for lufttrafikktjenester om å bistå ved å anrope luftfartøyet og om nødvendig videreformidle 

meldingene, og  
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2)  anmode luftfartøyer på ruten om å forsøke å etablere kommunikasjon med luftfartøyet og om nødvendig 

videreformidle meldingene. 

b)  Bestemmelsene i bokstav a) gjelder også 

1)  på anmodning fra den berørte enheten for lufttrafikktjenester, 

2)  når en ventet melding fra et luftfartøy ikke er mottatt innenfor et tidsrom som gir mistanke om at det har oppstått 

en kommunikasjonssvikt. 

SERA.14090 Spesifikke kommunikasjonsprosedyrer 

a)  Kjøretøyer i bevegelse 

Fraseologier for andre kjøretøyer i bevegelse på manøvreringsområdet enn trekkvogner skal være de samme som dem 

som brukes for luftfartøyer i bevegelse, unntatt takseinstrukser, der uttrykket «FORTSETT» («PROCEED») skal 

brukes i stedet for uttrykket «TAKS» («TAXI») ved kommunikasjon med kjøretøyer. 

b)  Rådgivningstjeneste for lufttrafikk 

Rådgivningstjenesten for lufttrafikk gir ikke «klareringer», bare «rådgivende informasjon», og skal bruke uttrykkene 

«råde» («advise») eller «foreslå» («suggest») når et luftfartøy gis forslag om et tiltak. 

c)  Angivelse av vingevirvelkategorien «vanskelig» 

1)  For luftfartøyer i vingevirvelkategorien «vanskelig» skal ordet «Heavy» angis umiddelbart etter luftfartøyets 

kallesignal i den innledende radiotelefonikontakten mellom slike luftfartøyer og enheter for lufttrafikktjenester. 

2)  For bestemte luftfartøyer i vingevirvelkategorien «vanskelig», som fastsatt av vedkommende myndighet, skal 

ordet «Super» angis umiddelbart etter luftfartøyets kallesignal i den innledende radiotelefonikontakten mellom 

slike luftfartøyer og enheter for lufttrafikktjenester. 

d)  Prosedyrer knyttet til avvik som følge av værforhold 

Når flygeren innleder kommunikasjon med flygekontrollen, kan vedkommende få et raskt svar ved at uttrykket 

«ENDRING PÅ GRUNN AV VÆRET ØNSKES» («WEATHER DEVIATION REQUIRED») brukes for å angi 

ønske om høy prioritet på frekvensen og svar fra flygekontrollen. Når det er nødvendig, skal flygeren innlede 

kommunikasjonen med nødanropet «PAN PAN» (helst uttalt tre ganger). 

SERA.14095 Kommunikasjonsprosedyrer i nøds- og hastesituasjoner 

a)  Generelt 

1)  Nød- og hastetrafikk skal omfatte alle radiotelefonimeldinger som gjelder henholdsvis nød- og hastesituasjoner. 

Nød- og hastesituasjoner defineres som følger: 

i) Nødssituasjon: en situasjon der en alvorlig og/eller overhengende fare truer og øyeblikkelig hjelp kreves. 

ii) Hastesituasjon: en situasjon som gjelder sikkerheten til et luftfartøy eller et annet kjøretøy, eller til en person 

om bord eller i sikte, men som ikke krever øyeblikkelig hjelp. 

2)  Nødsignalet via radiotelefoni «MAYDAY» og hastesignalet via radiotelefoni «PAN PAN» skal innlede den første 

nød- respektive hastemeldingen. Det skal være tillatt å starte all etterfølgende kommunikasjon i nød- og 

hastesituasjoner med nød- og hastesignalene via radiotelefoni. 

3)  Avsenderen av meldinger til et luftfartøy i en nød- eller hastesituasjon skal i størst mulig grad begrense antallet og 

omfanget av og innholdet i slike meldinger, etter hva situasjonen krever.  
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4)  Dersom den enheten for lufttrafikktjenester som luftfartøyet anroper, ikke bekrefter å mottatt haste- eller 

nødmeldingen, skal andre enheter for lufttrafikktjenester bistå som foreskrevet i bokstav b) henholdsvis nr. 2 og 3. 

5)  Nød- og hastetrafikk skal vanligvis holdes på den frekvensen der den ble innledet, inntil det anses at det kan gis 

bedre hjelp ved at den overføres til en annen frekvens. 

6)  Ved nød- og hastekommunikasjon skal overføringene via radiotelefoni generelt foretas langsomt og tydelig, der 

hvert ord uttales tydelig for å lette transkripsjon. 

b)  Nødkommunikasjon via radiotelefoni 

1)  Tiltak av et luftfartøy i en nødssituasjon 

I tillegg til det innledende nødsignalet via radiotelefoni «MAYDAY» i samsvar med bokstav a) nr. 2), helst uttalt 

tre ganger, skal nødmeldingen fra et luftfartøy i nød 

i)  sendes på den luft-til-bakkefrekvensen som er i bruk på det aktuelle tidspunktet, 

ii)  bestå av flest mulig av følgende elementer, uttalt tydelig og om mulig i følgende rekkefølge: 

A)  navnet på den anropte enheten for lufttrafikktjenester (dersom tid og omstendigheter tillater det), 

B)  luftfartøyets identifikasjon, 

C)  beskrivelse av nødssituasjonen, 

D)  fartøysjefens hensikt, 

E)  aktuell posisjon, høydenivå og kurs. 

2)  Tiltak av den anropte enheten for lufttrafikktjenester eller av den første enheten for lufttrafikktjenester som 

bekrefter mottak av nødmeldingen 

Den enheten for lufttrafikktjenester som anropes av et luftfartøy i nød, eller den første enheten for lufttrafikk-

tjenester som bekrefter mottak av nødmeldingen, skal 

i)  umiddelbart bekrefte mottak av nødmeldingen, 

ii)  ta kontroll over kommunikasjonen eller uttrykkelig og klart overdra ansvaret, og underrette luftfartøyet 

dersom ansvaret overdras, og 

iii)  treffe umiddelbare tiltak for å sikre at alle nødvendige opplysninger gjøres tilgjengelige, så fort som mulig, 

for 

A)  den berørte enheten for lufttrafikktjenester, 

B)  den berørte luftfartøyoperatøren, eller dennes representant, i samsvar med ordninger som er fastsatt på 

forhånd, 

iv)  ved behov advare andre enheter for lufttrafikktjenester for å hindre at trafikk overføres til den frekvensen som 

brukes til nødkommunikasjonen. 

3)  Påbud om stillhet 

i)  Luftfartøyet i nød, eller enheten for lufttrafikktjenester som kontrollerer nødtrafikken, skal kunne påby 

taushet, enten for alle mobiltjenestens stasjoner i området eller for alle stasjoner som forstyrrer nødtrafikken. 

Disse instruksene skal rettes til «alle stasjoner» eller til en enkelt stasjon, alt etter omstendighetene. I begge 

tilfeller skal det eller den bruke 

A) «STANS OVERFØRING» («STOP TRANSMITTING») 

B)  nødsignalet via radiotelefoni «MAYDAY».  
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ii)  Bruken av signalene angitt i bokstav b) nr. 3) i) skal forbeholdes luftfartøyet i nød og enheten for 

lufttrafikktjenester som kontrollerer nødtrafikken. 

4)  Tiltak av alle andre enheter for lufttrafikktjenester / luftfartøyer 

i)  Nødkommunikasjon har absolutt prioritet foran all annen kommunikasjon, og enheter for lufttrafikktjenester / 

luftfartøyer som er oppmerksomme på den, skal ikke sende på den aktuelle frekvensen med mindre 

A)  nødssituasjonen annulleres eller nødtrafikken er avsluttet, 

B)  all nødtrafikk er overført til andre frekvenser, 

C)  enheten for lufttrafikktjenester som kontrollerer kommunikasjonen, gir tillatelse, 

D)  de bistår selv. 

ii)  Alle enheter for lufttrafikktjenester / luftfartøyer som har kunnskap om nødtrafikk og ikke selv kan bistå 

luftfartøyet som er i nød, skal uansett fortsette å overvåke denne trafikken fram til det er åpenbart at det gis 

hjelp. 

5)  Opphør av nødkommunikasjon og stillhet 

i)  Når et luftfartøy ikke lenger er i nød, skal det sende en melding som opphever nødssituasjonen. 

ii)  Når den enheten for lufttrafikktjenester som har kontrollert nødkommunikasjonstrafikken blir klar over at 

nødssituasjonen er over, skal den umiddelbart treffe tiltak for å sikre at denne informasjonen så snart som 

mulig gjøres tilgjengelig for 

A)  de berørte enhetene for lufttrafikktjenester, 

B)  den berørte luftfartøyoperatøren, eller dennes representant, i samsvar med ordninger som er fastsatt på 

forhånd. 

iii)  Nødkommunikasjonen og påbudt stillhet skal avsluttes ved at en melding som inneholder uttrykket «NØD-

TRAFIKK AVSLUTTET» («DISTRESS TRAFFIC ENDED») sendes på den eller de frekvensene som 

brukes til nødtrafikken. Denne meldingen skal bare sendes av den enheten for lufttrafikktjenester som 

kontrollerer kommunikasjonen når, etter å ha mottatt meldingen fastsatt i bokstav b) nr. 5) i), den har fått 

tillatelse av vedkommende myndighet til å gjøre det. 

c)  Hastekommunikasjon via radiotelefoni 

1)  Tiltak av det luftfartøyet som rapporterer en hastesituasjon, unntatt som angitt i bokstav c) nr. 4) 

I tillegg til å innledes med hastesignalet via radiotelefoni «PAN PAN» i samsvar med bokstav a) nr. 2), helst uttalt 

tre ganger, og der hvert ord i gruppen uttales som det franske ordet «panne», skal hastemeldingen fra et luftfartøy 

som rapporterer en hastesituasjon, 

i)  sendes på den luft-til-bakkefrekvensen som er i bruk på det aktuelle tidspunktet, 

ii)  bestå av så mange som kreves av følgende elementer, uttalt tydelig og om mulig i følgende rekkefølge: 

A)  navnet på den anropte enheten for lufttrafikktjenester, 

B)  luftfartøyets identifikasjon, 

C)  beskrivelse av hastesituasjonen 

D)  fartøysjefens hensikt, 

E)  aktuell posisjon, høydenivå og kurs, 

F)  eventuelle andre nyttige opplysninger.  
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2)  Tiltak av den anropte enheten for lufttrafikktjenester eller av den første enheten for lufttrafikktjenester som 

bekrefter mottak av hastemeldingen 

Den enheten for lufttrafikktjenester som anropes av et luftfartøy som rapporterer en hastesituasjon, eller den 

første enheten for lufttrafikktjenester som bekrefter mottak av hastemeldingen, skal 

i)  bekrefte mottak av hastemeldingen, 

ii)  treffe umiddelbare tiltak for å sikre at alle nødvendige opplysninger gjøres tilgjengelige, så fort som mulig, 

for 

A)  den berørte enheten for lufttrafikktjenester, 

B)  den berørte luftfartøyoperatøren, eller dennes representant, i samsvar med ordninger som er fastsatt på 

forhånd, 

iii)  om nødvendig styre kommunikasjonen. 

3)  Tiltak av alle andre enheter for lufttrafikktjenester / luftfartøyer 

Hastekommunikasjon har prioritet foran all annen kommunikasjon unntatt nødkommunikasjon, og alle enheter 

for lufttrafikktjenester / luftfartøyer skal passe på å ikke forstyrre overføring av hastetrafikk. 

4)  Tiltak av et luftfartøy som brukes til medisinsk transport 

i)  Bruken av signalene beskrevet i bokstav c) nr. 4) ii) skal angi at meldingen som følger, gjelder en beskyttet 

medisinsk transport i henhold til Genève-konvensjonene fra 1949 og tilleggsprotokollene. 

ii)  For å melde og identifisere et luftfartøy som brukes til medisinsk transport, skal en overføring av 

hastesignalet via radiotelefoni «PAN PAN», helst uttalt tre ganger, og der hvert ord i gruppen uttales som det 

franske ordet «panne», etterfølges av radiotelefonisignalet for medisinsk transport «MAY-DEE-CAL», uttalt 

som det franske ordet «médical». Bruken av signalene beskrevet ovenfor angir at meldingen som følger, 

gjelder en beskyttet medisinsk transport. 

Meldingen skal viderebringe følgende opplysninger: 

A)  kallesignalet eller andre godkjente måter å identifisere medisinsk transport på, 

B)  den medisinske transportens posisjon, 

C)  antall og typer av medisinsk transport, 

D)  planlagt rute, 

E)  beregnet flygetid og tidspunkt for avgang og ankomst, alt etter hva som er relevant, og 

F)  eventuelle andre opplysninger slik som flygehøyde, overvåkede radiofrekvenser, benyttede språk og 

SSR-moduser og SSR-koder. 

5)  Tiltak av de anropte enhetene for lufttrafikktjenester eller av andre stasjoner som mottar en melding om 

medisinsk transport 

Bestemmelsene i bokstav c) nr. 2) og 3) får behørig anvendelse for enheter for lufttrafikktjenester som mottar en 

melding om medisinsk transport.» 

26)  I tillegg 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1.1.2 skal lyde: 

«1.1.2.  Framgangsmåtene for overføring av nød- og hastesignaler via telekommunikasjon skal være i samsvar med 

avsnitt 14.» 
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b)  Teksten i nr. 3.2.4.1 skal lyde: 

«3.2.4.1.  Ensfargede kors av kontrastfarge, hvit på rullebaner og gul på taksebaner (figur A1-6), utlagt horisontalt på 

rullebaner og taksebaner eller deler av disse, angir grensene av et område som er uegnet til manøvrering av 

luftfartøyer.» 

c)  Nr. 4.2.1.1, 4.2.1.2 og 4.2.1.3 erstattes av følgende illustrasjon: 

 

a)  Bremsene aktivert: Løft armen og 

hånden, med fingrene strukket ut, 

vannrett foran ansiktet, og knytt så 

hånden. 

 

b)  Bremsene frigjort: Løft armen med 

knyttet hånd vannrett foran ansiktet, 

strekk så ut fingrene. 

 

c)  Plasser bremsesko: Armene holdes 

utstrakt med håndflatene vendt framover. 

Hendene føres innover og korslegges 

foran ansiktet. 

 

d)  Fjern bremsesko: Hold hendene i kors 

foran ansiktet med håndflatene vendt 

framover, før så armene utover. 

 

e)  Klar til å starte motoren(e): Vis en hånd 

med det antall utstrakte fingre som svarer 

til nummeret på motoren som skal 

startes.» 
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27)  I tillegg 2 skal nr. 5.1.3 lyde: 

«5.1.3.  Enhver endring av de forhåndsopplysninger som er gitt i samsvar med nr. 5.1.2, skal meddeles vedkommende 

enhet for lufttrafikktjenester senest seks timer før beregnet oppsendingstid eller, dersom det gjelder oppsending i 

forbindelse med undersøkelser av sol- eller kosmiske forstyrrelser der tidsfaktoren er kritisk, senest 30 minutter 

før oppsendingen er beregnet å begynne.» 

28)  I tillegg 4 gjøres følgende endringer i tabellen: 

a)  I kolonnen «Form for tjeneste», i feltet for luftrom i klasse C VFR-flyging, skal nr. 2) lyde: 

«2)  Flygekontrolltjeneste, VFR/VFR-trafikkinformasjon (og anbefaling om unnvikelsesmanøvrer på anmodning)» 

b)  I kolonnen «Form for tjeneste», i feltet for luftrom i klasse D, skal teksten om VFR-flyging lyde: 

«Flygekontrolltjeneste, IFR/VFR- og VFR/VFR-trafikkinformasjon (og anbefaling om unnvikelsesmanøvrer på 

anmodning)» 
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29)  Tillegg 5 skal lyde: 

 «Tillegg 5 

 Tekniske spesifikasjoner for observasjoner fra luftfartøyer og rapporter via talekommunikasjon 

 A. RAPPORTERINGSINSTRUKSJONER 

MODEL AIREP SPECIAL 

 FELT PARAMETER OVERFØRES VIA TELEFONI dersom det er relevant 

 — Meldingstypens betegnelse 

— Særlig rapport fra luftfartøy 

[AIREP] SPECIAL 

    

A
v

sn
it

t 
1
 

1 Luftfartøyidentifikasjon  (luftfartøyidentifikasjon) 

2 

Posisjon  POSISJON (POSITION) (bredde- og lengdegrad) 

OVER (signifikant punkt) 

PÅ TVERS (ABEAM) (signifikant punkt) 

(signifikant punkt) (peiling) (avstand) 

3 Tidspunkt  (tidspunkt) 

4 

Høydenivå FLYGENIVÅ (FLIGHT LEVEL) (tall) eller (tall) METER (METRES) 

eller FOT (FEET) 

OPPSTIGNING TIL FLYGENIVÅ (CLIMBING TO FLIGHT 

LEVEL) (tall) eller (tall) METER (METRES) eller FOT (FEET) 

NEDSTIGNING TIL FLYGENIVÅ (DESCENDING TO FLIGHT 

LEVEL) (tall) eller (tall) METER (METRES) eller FOT (FEET) 

5 
Neste posisjon og beregnet 

tidspunkt over 

(posisjon) (tidspunkt) 

6 Etterfølgende signifikant punkt (posisjon) NESTE (NEXT) 

A
v

sn
it

t 
2
 7 

Forventet ankomsttid  (flyplass) (tidspunkt) 

8 

Aksjonstid AKSJONSTID (ENDURANCE) (timer og minutter) 

A
v

sn
it

t 
3
 

9 

Fenomener som forekommer eller 

observeres, som krever en særlig 

rapport fra luftfartøy:  

— Moderat turbulens 

— Kraftig turbulens 

— Moderat ising 

— Kraftig ising 

— Kraftig fjellbølge 

— Tordenvær uten hagl 

— Tordenvær med hagl  

— Kraftig støv- eller sandstorm 

— Sky av vulkansk aske 

— Tegn på vulkansk aktivitet 

eller vulkanutbrudd 

TUBULENCE MODERATE 

TUBULENCE SEVERE 

ICING MODERATE 

ICING SEVERE 

MOUNTAINWAVE SEVERE 

THUNDERSTORMS 

THUNDERSTORMS WITH HAIL 

DUSSTORMS eller SANDSTORM HEAVY 

VOLCANIC ASH CLOUD 

PRE-ERUPTION VOLCANIC ACTIVITY eller VOLCANIC ERUPTION 
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1.  INNHOLD I RAPPORTER FRA LUFTFARTØYER 

1.1. Posisjonsrapporter og særlige rapporter fra luftfartøyer 

1.1.1.  Avsnitt 1 i modellen i bokstav A er obligatorisk for posisjonsrapporter og særlige rapporter fra luftfartøyer, men 

felt 5 og 6 kan utelates. Avsnitt 2 tilføyes, helt eller delvis, bare når operatøren eller dennes utpekte representant 

anmoder om det, eller når fartøysjefen mener at det er nødvendig. Avsnitt 3 skal inngå i særlige rapporter fra 

luftfartøyer. 

1.1.2.  Forhold som krever at det utstedes en særlig rapport fra luftfartøy, velges fra listen i SERA.12005 a). 

1.1.3.  Når det gjelder særlige rapporter fra luftfartøyer som inneholder opplysninger om vulkansk aktivitet, skal det 

utarbeides en rapport etter flyging ved bruk av skjemaet for rapportering av vulkansk aktivitet («modell VAR») i 

bokstav B. Alle elementer som observeres, skal registreres og angis på relevante steder i skjemaet «modell VAR». 

1.1.4.  Særlige rapporter fra luftfartøyer skal utstedes så snart som praktisk mulig etter observasjon av et fenomen som 

krever en særlig rapport fra luftfartøy. 

2.  A. DETALJERTE RAPPORTERINGSINSTRUKSJONER 

2.1.  Feltene i en rapport fra luftfartøy skal rapporteres i den rekkefølgen de er oppført i skjemamodellen AIREP 

SPECIAL. 

— MELDINGSTYPENS BETEGNELSE. Angi «SÆRLIG» («SPECIAL») for en særlig rapport fra luftfartøy. 

Avsnitt 1 

Punkt 1 – LUFTFARTØYIDENTIFIKASJON. Rapporter luftfartøyets kallesignal via radiotelefoni som angitt i 

SERA.14050. 

Felt 2 – POSISJON. Rapporter posisjon i bredde (i grader med 2 sifre eller i grader og minutter med 4 sifre, 

etterfulgt av «nord» eller «sør») og i lengde (i grader med 3 sifre eller grader og minutter med 5 sifre etterfulgt av 

«øst» eller «vest»), eller som et signifikant punkt som identifiseres ved en kodet betegnelse (2 til 5 tegn), eller som 

et signifikant punkt etterfulgt av magnetisk retning (3 sifre) og avstand i nautiske mil fra det punktet. Foran det 

signifikante punktet angis «PÅ TVERS» («ABEAM»), dersom det er relevant. 

Felt 3 – TIDSPUNKT. Rapporter tidspunkt i timer og minutter UTC (4 sifre), med mindre tidsrapportering i 

minutter over hel time (2 sifre) foreskrives på grunnlag av regionale flysikringsavtaler. Det tidspunktet som 

rapporteres, må være det tidspunktet luftfartøyet faktisk befinner seg i posisjonen og ikke det tidspunktet rapporten 

sendes eller overføres. Tidspunkt skal alltid rapporteres i timer og minutter UTC ved utstedelse av en særlig 

rapport fra luftfartøy. 

Felt 4 – FLYGENIVÅ ELLER HØYDE OVER HAVET. Rapporter flygenivå med 3 sifre når høydemåler-

innstillingen er satt på standardtrykk. Rapporter høyde i meter etterfulgt av «METER» («METRES») eller i fot 

etterfulgt av «FOT» («FEET») når høydemålerinnstillingen er satt på QNH. Rapporter «OPPSTIGNING» 

(«CLIMBING») (etterfulgt av høydenivået) ved oppstigning eller «NEDSTIGNING» («DESCENDING») 

(etterfulgt av høydenivået) ved nedstigning til et nytt høydenivå etter å ha passert det signifikante punktet. 

Felt 5 – NESTE POSISJON OG BEREGNET TIDSPUNKT OVER DENNE. Rapporter neste rapporteringspunkt 

og det beregnede tidspunktet over dette rapporteringspunktet, eller rapporter den beregnede posisjonen som vil nås 

en time senere, i samsvar med gjeldende posisjonsrapporteringsprosedyrer. Bruk datakonvensjonene i felt 2 for 

posisjon. Rapporter beregnet tidspunkt over denne posisjonen. Rapporter tidspunkt i timer og minutter UTC  

(4 sifre), med mindre tidsrapportering i minutter over hel time (2 sifre) foreskrives av regionale flysikringsavtaler. 

Felt 6 – ETTERFØLGENDE SIGNIFIKANT PUNKT. Rapporter neste signifikant punkt etter «neste posisjon og 

beregnet tidspunkt over denne». 

Avsnitt 2 

Felt 7 – BEREGNET ANKOMSTTIDSPUNKT. Rapporter navnet på den første planlagte landingsflyplassen, 

etterfulgt av beregnet ankomstidspunkt på denne flyplassen i timer og minutter UTC (4 sifre).  
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Felt 8 – AKSJONSTID. Rapporter «AKSJONSTID» («ENDURANCE») etterfulgt av drivstoffmengde uttrykt i 

aksjonstid i timer og minutter (4 sifre). 

Avsnitt 3 

Felt 9 – FENOMENER SOM KREVER EN SÆRLIG RAPPORT FRA LUFTFARTØY. Rapporter ett av 

følgende fenomener som forekommer eller observeres: 

—  moderat turbulens som «TURBULENS MODERAT» («TURBULENCE MODERATE» og 

—  kraftig turbulens som «TURBULENS KRAFTIG» («TURBULENCE SEVERE»). 

Følgende spesifikasjoner får anvendelse: 

— Moderat – forhold der moderate endringer i luftfartøyets flygestilling og/eller høyde over havet kan 

inntreffe, men luftfartøyet holdes kontinuerlig under kontroll. Vanligvis små variasjoner i flygehastighet. 

Endringer i akselerometeravlesninger på 0,5–1,0 g ved luftfartøyets tyngdepunkt. Vanskelig å gå. 

Passasjerene føler et press mot setebeltene. Løse gjenstander beveger seg. 

— Kraftig – forhold der brå endringer i luftfartøyets flygestilling og/eller høyde over havet inntreffer; 

luftfartøyet kan komme ut av kontroll i korte perioder. Vanligvis store variasjoner i flygehastighet. 

Endringer i akselerometeravlesninger på over 1,0 g ved luftfartøyets tyngdepunkt. Passasjerene presses 

voldsomt mot setebeltene. Løse gjenstander kastes omkring. 

— Moderat ising som «ISING MODERAT» («ICING MODERATE»), kraftig ising som «ISING KRAFTIG» 

(«ICING SEVERE»). 

Følgende spesifikasjoner får anvendelse: 

— Moderat – forhold der endring i kurs og/eller høyde over havet kan anses som ønskelig. 

— Kraftig – forhold der umiddelbar endring i kurs og/eller høyde over havet anses som nødvendig. 

—  Kraftig fjellbølge som «FJELLBØLGE KRAFTIG» («MOUNTAIN WAVE SEVERE»). 

Følgende spesifikasjon får anvendelse: 

— Alvorlig – forhold der den ledsagende fallvinden er 3,0 m/s (600 fot/min) eller mer og/eller kraftig 

turbulens forekommer. 

—  Tordenvær uten hagl som «TORDENVÆR» («THUNDERSTORM»), tordenvær med hagl som 

«TORDENVÆR MED HAGL» («THUNDERSTORM WITH HAIL»). 

Følgende spesifikasjon får anvendelse: 

Rapporter bare tordenvær som 

—  er skjult i dis, 

—  innkapslet i skyer, 

—  spredt eller 

—  danner en bygelinje. 

—  Kraftig støvstorm eller sandstorm som «STØVSTORM KRAFTIG» («DUSTSTORM HEAVY») eller 

«SANDSTORM KRAFTIG» («SANDSTORM HEAVY»). 

—  Vulkansk askesky som «VULKANSK ASKESKY» («VOLCANIC ASH CLOUD»). 

—  Tegn på vulkansk aktivitet eller vulkanutbrudd som «TEGN PÅ VULKANSK AKTIVITET» («PRE-

ERUPTION VOLCANIC ACTIVITY») eller «VULKANUTBRUDD» («VOLCANIC ERUPTION»). 

Følgende spesifikasjon får anvendelse: 

«Tegn på vulkansk aktivitet» betyr i denne sammenheng uvanlig og/eller økende vulkansk aktivitet som kan 

kunne varsle om et vulkanutbrudd.  
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2.2.  Opplysninger som er registrert i rapporteringsskjemaet for vulkansk aktivitet (modell VAR), skal ikke overføres 

via radiotelefoni, men skal, ved ankomst til en flyplass, umiddelbart leveres av operatøren eller et 

besetningsmedlem til flyplassens flyværtjenestekontor. Dersom et slikt kontor ikke er lett tilgjengelig, skal det 

utfylte skjemaet leveres i samsvar med lokale ordninger som avtales mellom yter av flyværtjeneste og yter av 

lufttrafikktjenester og luftfartøyoperatøren. 

3.  VIDERESENDING AV METEOROLOGISK INFORMASJON MOTTATT VIA TALEKOMMUNIKASJON 

Når enheter for lufttrafikktjenester mottar særlige rapporter fra luftfartøyer, skal de umiddelbart videresende dem 

til det tilknyttede overvåkingskontoret for flyvær (MWO). For å sikre at rapporter fra luftfartøyer inngår i 

bakkebaserte automatiske systemer, skal innholdet i disse rapportene overføres ved bruk av datakonvensjonene 

spesifisert nedenfor og i den rekkefølgen som foreskrives. 

—  ADRESSAT. Angi den anropte stasjonen og, når det er nødvendig, meldingen som skal videreformidles. 

—  MELDINGSTYPENS BETEGNELSE. Angi «ARS» for en særlig rapport fra luftfartøy. 

—  LUFTFARTØYIDENTIFIKASJON Angi luftfartøyets identifikasjon ved bruk av datakonvensjonen i felt 7 i 

reiseplanen, uten mellomrom mellom operatørens betegnelse og luftfartøyregistreringen eller rutenummeret 

dersom disse brukes. 

Avsnitt 1 

Felt 0 – POSISJON. Angi posisjon i bredde (i grader med 2 sifre eller i grader og minutter med 4 sifre, etterfulgt 

av «nord» eller «sør») og i lengde (i grader med 3 sifre eller grader og minutter med 5 sifre, etterfulgt av «øst» 

eller «vest»), eller som et signifikant punkt som identifiseres ved en kodet betegnelse (2 til 5 tegn), eller som et 

signifikant punkt etterfulgt av magnetisk retning (3 sifre) og avstand i nautiske mil fra det punktet. Foran det 

signifikante punktet angis «PÅ TVERS» («ABEAM»), dersom det er relevant. 

Felt 1 – TIDSPUNKT. Tidspunkt registreres i timer og minutter UTC (4 sifre). 

Felt 2 – FLYGENIVÅ ELLER HØYDE OVER HAVET. «F» etterfulgt av 3 sifre (f.eks. «F310») registreres når et 

flygenivå rapporteres. Høyde over havet registreres i meter etterfulgt av «M» eller i fot etterfulgt av «FT» når en 

høyde over havet rapporteres. «ASC» (høydenivå) registreres ved oppstigning og «DES» (høydenivå) ved 

nedstigning. 

Avsnitt 2 

Felt 9 – FENOMENER SOM KREVER EN SÆRLIG RAPPORT FRA LUFTFARTØY. Rapporterte fenomener 

registreres på følgende måte: 

—  moderat turbulens som «TURB MOD» 

—  kraftig turbulens som «TURB SEV» 

—  moderat ising som «ICE MOD» 

—  kraftig ising som «ICE SEV» 

—  kraftig fjellbølge som «MTW SEV» 

—  tordenvær uten hagl som «TS» 

—  tordenvær med hagl som «TSGR» 

—  kraftig støvstorm eller sandstorm som «HVY SS» 

—  sky av vulkansk aske som «VA CLD» 

—  tegn på vulkansk aktivitet eller vulkanutbrudd som «VA» 
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—  hagl som «GR» 

—  kumulusskyer som «CB» 

TIDSPUNKT FOR OVERFØRING. Registreres bare når avsnitt 3 overføres. 

4.  SÆRLIGE BESTEMMELSER OM RAPPORTERING AV VINDSKJÆR OG VULKANSK ASKE 

4.1. Rapportering av vindskjær 

4.1.1.  Ved rapportering av observasjoner fra luftfartøyer om vindskjær ved oppstigning eller innflyging skal luftfar-

tøytypen opplyses. 

4.1.2.  Når vindskjær under oppstigning eller innflyging er rapportert eller varslet, men ikke har forekommet, skal 

fartøysjefen underrette vedkommende enhet for lufttrafikktjenester snarest mulig, med mindre fartøysjefen er klar 

over at et tidligere luftfartøy allerede har underrettet vedkommende enhet om dette. 

4.2. Rapportering av vulkansk aktivitet etter flyging 

4.2.1.  Når et luftfartøy ankommer en flyplass, skal luftfartøyoperatøren eller et flygebesetningsmedlem straks levere en 

utfylt rapport om vulkansk aktivitet til flyplassens flyværtjenestekontor, eller dersom et slikt kontor ikke er lett 

tilgjengelig for ankommende besetningsmedlemmer, skal den utfylte rapporten behandles i samsvar med lokale 

ordninger avtalt mellom yter av flyværtjeneste og yter av lufttrafikktjenester og luftfartøyoperatøren. 

4.2.2.  Den utfylte rapporten om vulkansk aktivitet som mottas av et flyværtjenestekontor på en flyplass, skal straks 

videresendes til det overvåkingskontoret for flyvær som har ansvaret for flyværovervåkingen i den flygeinforma-

sjonsregionen der den vulkanske aktiviteten ble observert.  
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B. SKJEMA FOR SÆRLIG RAPPORT FRA LUFTFARTØY OM VULKANSK AKTIVITET (MODELL VAR) 

MODELL VAR: skal brukes til rapportering etter flyging 

RAPPORT OM VULKANSK AKTIVITET 

Rapporter fra luftfartøyer er av avgjørende betydning for å vurdere hvilken fare vulkanske askeskyer utgjør for luftfartøyoperasjoner. 

OPERATØR: LUFTFARTØYIDENTIFIKASJON: (Som angitt i reiseplanen) 

FARTØYSJEF:  

AVG FRA: DATO: TIDSPUNKT; UTC: ANK TIL: DATO: TIDSPUNKT; UTC: 

MOTTAKER [AIREP] SPECIAL 

Punkt 1–8 skal umiddelbart rapporteres til den enheten for lufttrafikktjenester du er i kontakt med. 

1) LUFTFARTØYIDENTIFIKASJON 2) POSISJON 

3) TIDSPUNKT 4) FLYGENIVÅ ELLER HØYDE OVER HAVET 

5) VULKANSK AKTIVITET OBSERVERT VED 

(Posisjon eller retning, anslått høydenivå for askeskyen og avstand fra luftfartøyet) 

6) LUFTTEMPERATUR 7) PUNKTVIND («SPOT WIND») 

8) TILLEGGSOPPLYSNINGER Annet    

SO2 PÅVIST ja  nei     

Aske påtruffet ja  nei  (kort beskrivelse av aktivitet, særlig askeskyens vertikale og laterale 

utstrekning og, om mulig, horisontal bevegelse, vekstrater osv.) 

Fyll ut felt 9–16 etter landing og faks deretter skjemaet til: (Faksnummeret besørges av den meteorologiske myndigheten i henhold til lokale 

ordninger avtalt mellom flyværmyndigheten og den berørte operatøren.) 

9) ASKESKYENS TETTHET  (a)  Tynn  (b)  Moderat tett  (c)  Meget tett 

10)  ASKESKYENS FARGE  (a)  Hvit 

 (d)  Svart 

 (b)  Lysegrå 

 (e)  Annet 

 (c)  Mørkegrå 

     

11)  UTBRUDD  (a)  Kontinuerlig  (b)  Intermittent  (c)  Ikke synlig 

12)  AKTIVITETENS POSISJON  (a)  Topp 

 (d)  Flere steder 

 (b)  Side 

 (e)  Ikke observert 

 (c)  Enkeltstående 

13)  ANDRE OBSERVERTE 

KJENNETEGN VED UTBRUDDET 

 (a)  Lyn  

 (d)  Askenedfall 

 (b)  Glød 

 (e)  Soppsky 

 (c)  Store steiner 

 (f)  Alle 

14)  VIRKNING PÅ LUFTFARTØYET  (a)  Kommunikasjon 

 (d)  Pitot-statisk 

 (b)  Navigasjons- systemer 

 (e)  Frontrute 

 (c)  Motorer 

 (f)  Vinduer 

15)  ANDRE VIRKNINGER  (a)  Turbulens  (b)  St. Elms ild  (c)  Andre gasser 

16)  ANDRE OPPLYSNINGER  

(Alle opplysninger som anses som nyttige.)» 
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30)  I tillegget til vedlegget gjøres følgende endringer: 

a)  I tabellen som viser til ICAO vedlegg 2, gjøres følgende endringer: 

i)  Tittelen skal lyde: 

«ICAO vedlegg 2 

Avvik mellom denne forordning og de internasjonale standardene i vedlegg 2 til konvensjonen om 

internasjonal sivil luftfart, som endret.» 

ii)  Feltene for «Avvik A2-04» skal lyde: 

«Avvik A2-04  

ICAO vedlegg 2 

Kapittel 3 

3.3.1.2. 

I ICAO vedlegg 2 erstattes 3.3.1.2 med SERA.4001 bokstav b) i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 923/2012. Avvikene mellom ICAO-standarden og unionsfor-

ordningen er som følger: 

— Med hensyn til VFR-flyginger planlagt over internasjonale grenser avviker 

unionsforordningen (SERA.4001 bokstav b) nr. 5) fra ICAO-standarden i 

vedlegg 2, 3.3.1.2 bokstav e), ved at den understrekede teksten tilføyes: 

«enhver flyging over internasjonale grenser, med mindre annet fastsettes av de 

berørte statene.» 

— Med hensyn til VFR- og IFR-flyginger som planlegges gjennomført om natten, 

er følgende krav tilføyd i SERA.4001 b) nr. 6) i nevnte unionsforordning: 

«6) enhver flyging som planlegges gjennomført om natten, dersom den forlater 

flyplassens nærområde.» 

b)  Feltene for «Avvik A2-06» utgår. 

c)  Følgende nye tabeller som viser til ICAO vedlegg 3 og ICAO vedlegg 10 innsettes under tabellen som viser til ICAO 

vedlegg 2: 

«ICAO vedlegg 3 

Avvik mellom denne forordning og de internasjonale standardene i vedlegg 3 til konvensjonen om internasjonal 

sivil luftfart, som endret. 

Avvik A3-01  

ICAO vedlegg 3 

Kapittel 5 

Ny bestemmelse. I SERA.12005 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 fastsettes 

følgende: 

b)  Vedkommende myndigheter skal om nødvendig fastsette andre forhold som skal 

rapporteres av alle luftfartøyer, når de forekommer eller observeres. 
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ICAO vedlegg 10 

Avvik mellom denne forordning og de internasjonale standardene i vedlegg 10 til konvensjonen om inter-

nasjonal sivil luftfart, som endret. 

Avvik A10-01  

ICAO vedlegg 10 

Bind II 

Kapittel 5 

5.2.1.4.1 

ICAO vedlegg 10, bind II, kapittel 5.2.1.4.1 er innarbeidet i SERA.14035 i gjennomfø-

ringsforordning (EU) nr. 923/2012 med noen avvik. Avvikene mellom ICAO-standarden 

og unionsforordningen er som følger: 

SERA.14035 Overføring av tall i radiotelefoni 

a)  Overføring av tall 

1)  Alle tall som brukes ved overføring av luftfartøyets kallesignal, kurs, rullebane, 

vindretning og vindstyrke, skal overføres ved å uttale hvert siffer separat. 

i)  Flygenivåer skal overføres ved at hvert siffer uttales separat, unntatt når det 

gjelder flygenivåer i hele hundre. 

ii)  Høydemålerinnstillingen skal overføres ved å uttale hvert siffer separat, unntatt 

ved innstilling på 1 000 hPa, som skal overføres som «ETT TUSEN» («ONE 

THOUSAND»). 

iii)  Alle tall som brukes ved overføring av transponderkoder, skal overføres ved å 

uttale hvert siffer separat, unntatt når transponderkodene bare inneholder hele 

tusener, da skal opplysningene overføres ved å uttale sifferet i antallet tusener 

etterfulgt av ordet «TUSEN» («THOUSAND»). 

2)  Alle tall som brukes ved overføring av andre opplysninger enn dem som er angitt i 

bokstav a) nr. 1), skal overføres ved å uttale hvert siffer separat, bortsett fra at alle 

tall som inneholder hele hundre og hele tusener, skal overføres ved å uttale hvert 

siffer i antallet hundre eller tusener etterfulgt av ordet «HUNDRE» («HUNDRED») 

eller «TUSEN» («THOUSAND»), alt etter hva som er relevant. Kombinasjoner av 

tusener og hele hundre skal overføres ved å uttale hvert siffer i antallet tusener 

etterfulgt av ordet «TUSEN» («THOUSAND»), etterfulgt av antallet hundre 

etterfulgt av ordet «HUNDRE» («HUNDRED»). 

3)  I tilfeller der tallet som overføres som hele tusener og/eller hele hundre, må 

avklares, skal tallet overføres ved å uttale hvert siffer separat. 

4)  Når det gis opplysninger om den relative beliggenheten til en gjenstand eller til 

trafikk på konfliktkurs, uttrykt i 12-timersklokken, skal opplysningene gis ved å 

uttale sifrene samlet slik som «KLOKKEN TI» («TEN O’CLOCK») eller 

«KLOKKEN ELLEVE» («ELEVEN O’CLOCK»). 

5)  Tall som inneholder et desimalkomma, skal overføres som angitt i bokstav a) nr. 1) 

med desimalkommaet riktig plassert, markert med ordet «KOMMA» 

(«DECIMAL»). 

6)  Alle seks sifre i den numeriske identifikasjonen skal brukes til å identifisere 

sendekanalen ved VHF-radiotelefonikommunikasjon, unntatt når både femte og 

sjette siffer er null, da skal bare de fire første sifrene brukes. 
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Avvik A10-02  

ICAO vedlegg 10 

Bind II 

Kapittel 5 

5.2.1.7.3.2.3 

ICAO vedlegg 10, bind II, kapittel 5.2.1.7.3.2.3 er innarbeidet i SERA.14055 i 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 med ett avvik. Avviket mellom ICAO-
standarden og unionsforordningen er som følger: 

SERA.14055 Radiotelefoniprosedyrer 

b) 2)  Den som svarer på ovennevnte anrop, skal bruke den anropende stasjonens 
kallesignal etterfulgt av kallesignalet til stasjonen som svarer, noe som skal 
betraktes som en oppfordring til den anropende stasjonen om å påbegynne 
overføring. Ved utveksling av kommunikasjon innenfor samme enhet for 
lufttrafikktjenester kan enhetens kallesignal utelates når vedkommende myndighet 
tillater det.» 

d)  I tabellen som viser til ICAO vedlegg 11, gjøres følgende endringer: 

i)  Tittelen skal lyde: 

«ICAO vedlegg 11 

Avvik mellom denne forordning og de internasjonale standardene i vedlegg 11 til konvensjonen om 

internasjonal sivil luftfart, som endret.» 

ii)  Feltene for «Avvik A11-06» skal lyde: 

«Avvik A11-06  

ICAO vedlegg 11 

Kapittel 3 

Ny bestemmelse. I SERA.5010 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 fastsettes 

følgende: 

SERA.5010 Spesielle VFR-flyginger i kontrollsoner 

Spesielle VFR-flyginger kan tillates innenfor en kontrollsone, med forbehold om en 

ATC-klarering. Med mindre vedkommende myndighet har gitt tillatelse til helikoptre i 

særlige tilfeller som, men ikke begrenset til, ambulanseflyging, søke- og rednings-

aksjoner og brannslokking, gjelder dessuten følgende vilkår: 

a)  Slike flyginger kan bare gjennomføres om dagen, med mindre vedkommende 

myndighet har gitt annen tillatelse. 

a) b)  for flygeren: 

1)  klar av skyer og med sikt til jordoverflaten, 

2)  flysikten skal være minst 1 500 m eller for helikoptre minst 800 m, 

3)  flygehastigheten skal være 140 knop IAS eller lavere, som gir tilstrekkelig 

mulighet til å observere annen trafikk eller eventuelle hindringer tidsnok til 

å unngå kollisjon, og 

c)  en flygekontrollenhet skal ikke utstede en spesiell VFR-klarering til luftfartøyer til å 

starte fra eller lande på en flyplass innenfor en kontrollsone, eller til å fly inn i 

flyplassens trafikksone eller landingsrunde, når de rapporterte meteorologiske 

forholdene ved den aktuelle flyplassen er dårligere enn følgende minsteverdier: 

b) for flygekontrollen: 

1) bare om dagen dersom ikke annet er godkjent av vedkommende 

myndighet, 

2)  1)  bakkesikten skal være minst 1 500 m eller, for helikoptre, minst 800 m, 

2)  skydekkehøyden er lavere enn 180 m (600 fot).» 

 


