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ATC VOICE

OSLO ASAP: 
NYTT FOR 
SMÅFLYGERE
I forrige utgave av Flynytt handlet ATC Voice 
om luftromsprosjektet Oslo ASAP som imple-
menterer ny luftromsorganisering i Oslo area 
of responsibility (AoR) 7. april 2011. Prosjektet 
har valgt det nye trafikkreguleringssystemet 
«Point Merge System» som basis for trafikk-
avvikling til og fra Gardermoen. Systemet er 
nyutviklet og per i dag ikke i operativ bruk 
noe sted i verden, og Oslo TMA blir det første 
stedet hvor det tas i bruk.

TEKST: KENT SVIGGUM

I denne artikkelen skal jeg fokusere på sider ved prosjektet som 
har mer direkte innvirkning på hverdagen for småflymiljøet på 
Østlandet. De store luftromsendringene i Oslo ASAP handler 
i all hovedsak om IFR-trafikk og regulering av denne, men det 
er likevel flere viktige endringer som vil gjelde for alle som flyr 
VFR. Disse endringene skal jeg nå komme litt nærmere inn på.

Markant økning i IFR-trafikken
En måte småflymiljøet vil merke den nye luftromsorganise-
ringen på, vil handle om at «Point Merge System» gjennom 
økt kapasitet vil legge til rette for en markant økning i IFR-
trafikken på Gardermoen i årene som kommer. Da kan man 
kanskje si at det er mye IFR-trafikk på Gardermoen allerede 
i dag, og med en markant økning må det da nødvendigvis bli 
lite kapasitet igjen til VFR-trafikken? 

Det vil nok helt klart være perioder i løpet av en dag hvor 
det vil være «fullt» med IFR-trafikk. Signalet fra prosjektet er 
likevel at selv om kapasiteten på rullebanene på Gardermoen 

oftere kommer til å være «brukt opp» av IFR-trafikken i årene 
som kommer, så tyder alt på at småflymiljøet fortsatt kommer 
til å ha sin plass på Gardermoen og i det omkringliggende luft-
rommet.    

Lateral utvidelse av Gardermoen CTR
Fra 7. april 2011 vil det komme nytt VFR-kart for Garder-
moen, der kontrollsonen (CTR) har fått en lateral utvidelse 
mot nord. I tillegg til selve utvidelsen vil det bli endring for to 
av dagens VFR-rapporteringspunkter.

Bakgrunn 
Avinor vil 7. april 2011 endre prosedyrer for avbrutt innfly-
ging og RNAV-transition til innflygingsprosedyrene til bane 
19L/R på Gardermoen. I forbindelse med denne endringen er 
det identifisert at dagens nedre grense på Oslo TMA og lateral 
utforming av Gardermoen CTR ikke sikrer at IFR nedstig-
ningsprofiler til bane 19R er tilstrekkelig definert i kontrollert 
luftrom (500 fot over nedre grense på TMA eller i CTR). Dette 
forholdet eksisterer også i dagens luftromsorganisering, og er 
ikke et nytt forhold som følge av Oslo ASAP.

Dette er et avvik fra BSL-G 4-1 § 8 avsnitt 4: «Ved etable-
ring av innflygingskontrolltjeneste skal det være opprettet et 
kontrollområde i form av et terminalområde (TMA) som dek-
ker IFR-ruteføringene, ventemønstrene og eventuelle radar- 
ledingsområder, samt en tilstrekkelig vertikal og horisontal 
sikkerhetsavstand.» I pragraf 9 avsnitt 2 heter det dessuten: 
«De horisontale grenser for en kontrollsone skal settes slik 
at kontrollsonen minst omfatter de deler av luftrommet som 
ikke er innenfor kontrollområder og omfatter IFR-ruteføringer 
som går til eller fra flyplass som benyttes under instrumentfor-
hold.»

Avinor planlegger å lukke dette avviket 7. april 2011, sam-
tidig som endringer i luftromsorganiseringen som følge av 
Oslo ASAP implementeres.

Detaljert beskrivelse av endret CTR
For å sikre at IFR-nedstigningsprofiler til bane 19L/R er til-
strekkelig definert i kontrollert luftrom, planlegges altså en 
utvidelse av Gardermoen kontrollsone (CTR). Denne består 
i korte trekk av at CTR får en utvidelse nordøstover fra det 
nordvestre hjørnet av dagens CTR, rett vest for dagens VFR 
rapporteringspunkt RUSTAD, og nord-nordvestover fra 
dagens nordøstre hjørne på CTR, definert ved VFR rappor-
teringspunktet EIDSVOLL. Lateral utforming av Oslo TMA 
endres tilsvarende.
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sjon, og antall allerede aktiviserte områder. Prioritering vil bli 
gitt til kontrollert IFR-trafikk.

Deaktivisering av luftsportsområde
Ved opphør av aktiviteten skal områdene deaktiviseres ved 
telefonisk henvendelse fra den enkelte bakkestasjon til Oslo 
ATCC, eller via radio for enkeltflyginger. Når områdene er de-
aktivisert, skal det ikke forekomme luftsportsaktivitet i dem.

Ved spesielle situasjoner, uforutsette behov osv., kan Oslo 
ATCC deaktivisere luftsportsområder. Ved deaktivisering skal 
bakkestasjon umiddelbart dirigere all luftsportsaktivitet ut av 
angjeldende område. Når disse områdene er tomme, skal bak-
kestasjonen meddele dette til Oslo ATCC. Hvis ikke annet er 
koordinert, skal dette skje i løpet av 10 minutter.

Radiosamband i luftsportsområdene
Når et luftsportsområde er aktivisert via bakkestasjon, fra-
falles kravet til toveis radiokommunikasjon mellom utøvere 
innenfor området og lufttrafikktjenesten, slik kravet fremkom-
mer i AIP ENR 1-4.

Ved aktivisering via bakkestasjon, skal denne være i kon-
takt med utøverne. Bakkestasjonen skal være koordinerings-
ledd med Oslo ATCC, og være bemannet og tilgjengelig for 
Oslo ATCC til enhver tid så lenge luftsportsområder er i bruk.

I koordinering mellom Oslo ATCC og bakkestasjonen for 
de respektive luftsportsområdene skal følgende nummer an-
vendes, med mindre annet er avtalt i det enkelte tilfelle:

Oslo ATCC Supervisor: 
66 79 25 30, 66 79 25 31 eller 31 29 25 76.

Telefonnummer til bakkestasjonen må oppgis før aktivise-
ring. Det skal være det samme nummeret under hele aktivite-
ten.

Dersom et luftsportsområde aktiveres via bakkestasjon, 
skal det foreligge alternative måter å komme i kontakt med 
deltagere på fra utøvernes bakkestasjon (f.eks. mobiltelefon, 
alternativt radiosamband etc.).

Deltagere skal ikke fly innenfor de definerte luftsportsom-
rådene før toveis samband med bakkestasjon er opprettet. Det 
skal holdes kontinuerlig lyttevakt på angjeldende frekvens for 
bakkestasjon så lenge deltagerne er innenfor området.

Bakkestasjon skal til enhver tid ha oversikt over aktiviteten 
innenfor aktivisert område.

Informasjon
Det skal ikke ytes trafikkinformasjon fra Oslo ATCC direkte til 
utøvere innenfor aktivisert luftsportsområde med mindre sær-
lige forhold oppstår. I slike tilfeller skal bakkestasjon videre- 
formidle trafikkinformasjon gitt av Oslo ATCC.

Ved aktivitet i luftsportsområdene som kun foregår i luft-
rom klasse G (ukontrollert luftrom), bør Oslo ATCC infor-
meres om aktiviteten. Dette er i tråd med Avinors kampanje 
mot luftromskrenkelser, hvor Avinor oppfordrer til at all 
VFR-trafikk under terminalområdene holder kontakt med 
overliggende lufttrafikktjeneste. Ikke deltagende VFR-trafikk i 
luftrom klasse G vil hvis mulig få informasjon om aktivitet i et 
luftsportsområde.
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Endring for VFR rapporteringspunkter
VFR-rapporteringspunktet RUSTAD med tilknyttet VFR-rute 
på kartet «VFR Routes Light Aircraft and Helicopter» – AD 2 
ENGM 6-3 – flyttes til ny posisjon vest for dagens plassering 
(se skisse). Samtidig vil eksisterende VFR-rapporteringspunkt 
NITTEDAL fjernes.

Informasjon til brukerne
Avinor har lagt vekt på betydningen av å sørge for god infor-
masjon til brukerne om den kommende utvidelsen av CTR og 
endringen for VFR-rapporteringspunktene. Det er derfor sendt 
brev om de aktuelle endringene til Norges Luftsportforbund 
(NLF), med anmodning om å gjøre forholdene kjent for alle 
berørte flyklubber og brukere av luftrommet. Avinor har i til-
legg bidratt med informasjon til denne artikkelen.

Lateral utvidelse av TMA-ene
Det blir som nevnt ovenfor en endring i lateral utforming av 
Oslo TMA. Det samme vil gjelde for Farris TMA og Kjevik 
TMA. Konkret vil Oslo TMA utvides mot øst, vest og nord; 
Hamar flyplass blir liggende under den nye Oslo TMA. Farris 
TMA utvides mot øst til svenskegrensen. Kjevik TMA utvides 
og strekker seg inn i Stavanger AoR.

  
Nye luftsportsområder i Oslo AoR
Det vil fra 7. april 2011 være etablert nye luftsportsområder 
i Oslo AoR. I den forbindelse er det inngått en avtale mellom 
Oslo ATCC (kontrollsentral) og NLF om kunngjøring og bruk 
av disse områdene. Jeg skal her trekke frem noen viktige detal-
jer fra denne avtalen.

NLFs ansvar
Avtalen pålegger NLF ansvar for opplæring i og bekjentgjøring 
av avtalen overfor brukerne av avtalen. Med brukerne menes 
her klubber og piloter som anvender de luftsportsområder av-
talen omfatter.

Aktivisering av luftsportsområde
Ved anmodning om aktivisering skal forespørselen alltid om-
fatte hvilke(t) område(r) som ønskes aktivisert. Antallet områ-
der som ønskes aktivisert skal alltid søkes til et minimum og 
begrenses til det som anses nødvendig.

Aktivisering av et luftsportsområde skal normalt gjøres via 
en bakkestasjon, med fast- eller mobiltelefonnummer. Hvis 
mulig, skal «back-up» telefonnummer oppgis. Oslo ATCC 
kan aktivisere luftsportsområder ved forespørsel. Det skal an-
gis tidsperiode for hvor lenge området ønskes aktivisert, lokal 
tid eller UTC skal spesifiseres.

For enkeltflyginger kan aktivisering og deaktivisering gjø-
res ved radio-oppkall. Slike flyginger skal forbli på relevant 
radiofrekvens mens de er i området. I slike tilfeller skal Oslo 
ATCC informere flygingen hvis angjeldende område allerede 
er aktivisert.

Ved anmodning om aktivisering kan det avtales andre høyde- 
begrensninger enn de som er kunngjort i AIP. Slike begrens-
ninger vil være gjenstand for operative vurderinger ved Oslo 
ATCC. Tillatelse vil bli gitt avhengig av trafikk- og værsitua-
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NLF OM LUFTSPORTSOMRÅDER
Hvem er luftsportsområdene etablert 
for – og hvorfor?

Luftsportsområdene er først og fremst eta-
blert for de luftsportsutøverne som ikke har 
transponder, eksempelvis de fleste seilfly og de 
som er aktive innen hanggliding og paragliding. 
Siden Oslo ASAP og andre luftromsprosjekter 
innebærer at stadig mer luftrom blir kontrol-
lert, ville disse aktivitetene lide sterkt uten at 
det samtidig blir etablert luftsportsområder. I 
disse områdene er det på bestemte vilkår gitt 

dispensasjon til kravet om transponder.
Luftsportsområder har også relevans for 

motorfly, blant annet gjennom etablering av om-
råder for trening (airwork) sørøst for Kjeller. 
Man kan fortsatt få klarering for enkeltflyging 
for treningsformål i disse områdene, men 
lufttrafikktjenesten ser heller at utøverne ak-
tiverer luftsportsområdene. Dette fordi flyge- 
lederne dermed kan vie noe mindre oppmerk-
somhet til treningsaktiviteten, samtidig som ut-
øverne kan trene innenfor noe friere rammer. 

Hvem kan aktivere områdene?
I prinsippet kan alle brukere aktivere 
alle områdene, enten for større ak-
tiviteter eller bare for en enkeltfly-
ging. Vær imidlertid oppmerksom på 
at aktivering av områdene for annet 
enn en enkeltflyging innebærer krav 
om at utøverne etablerer en egen 
bakkestasjon som lufttrafikktjenes-
ten skal ha kontinuerlig kontakt med. 
Bakkestasjonen skal ha oversikt over 
all aktivitet i luftsportsområdet og 
være koordinator mellom utøverne 
og flygelederne. 

Hvor vil bakkestasjonene være 
lokalisert?

NLF har fastsatt at bakkestasjonene 
foreløpig skal være fast plassert på 
følgende steder:

• Lunde Flyplass
• Notodden Flyplass
• Hvittingfoss, Grøtterud
• Hokksund Flyplass
• Sundvollen
• Eggemoen Flyplass
• Bøverbru Seilflyplass
• Reinsvoll Flyplass
• Hamar Flyplass
• Starmoen Flyplass

Luftsportsområder kan også åpnes 
fra lufta, men dette vil i praksis være 
mest aktuelt for airworkområdene 
sørøst for Kjeller. 

Utover områdene som er nevnt 
over, er det planlagt et område ved 
navn Starmoen G som vil ligge i 
nordlig ende av Oslo TMA og ha 
sørlig avgrensning mellom Gjøvik og 
Haslemoen. Videre er det planlagt et 
område vest for Starmoen A og B 
som vil hete Starmoen H. Avinor vil 
imidlertid innhente erfaringer med 
Oslo ASAP før disse områdene im-
plementeres. 

Også ved Sundvollen er det plan-
lagt et område som krever nærmere 
vurdering etter at man har fått er-
faring med Oslo ASAP. Inntil om-
rådet er på plass må man innhente 
tillatelse fra Oslo ATCC i hvert en-
kelt tilfelle om man vil benytte luft-
sportspunktet Sundvollen.

Kart over osloområdet med inntegnet kontrollert luftrom og luftsportsområder. En større utgave av kartet 
er trykket på midtsidene i bilaget til Flynytt, «Luftrom, luftromsendring og luftromskrenkelser». 

LUFTROMSENDRINGER
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tiden etter 7. april 2011. Gjennom blant annet denne artik-
kelen kan man kanskje ha opparbeidet «god kunnskap» og 
«forståelse». «Planlegging» er noe man skal gjøre grundig i 
forkant av hver eneste flytur. Gjennom alt dette vil potensialet 
for et tilfredsstillende «samarbeid med Lufttrafikktjenesten» 
absolutt være til stede. Da vil også sjansen være veldig stor for 
at man kan forvente «en sikrere flytur» når man setter seg bak 
spakene. Lykke til i den nye luftromsorganiseringen!
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Brudd på klarering
Ved brudd på klarering skal hhv. Oslo ATCC eller bakkesta-
sjon informeres umiddelbart.

Svikt i sambandet
Ved svikt i telefonsambandet mellom Oslo ATCC og bakke-
stasjon skal det søkes å oppnå alternativt samband.

Dersom bakkestasjonen ikke oppnår kontakt med Oslo 
ATCC, skal bakkestasjon snarest sørge for at alle deltagere i 
de aktiviserte luftsportsområdene forlater disse. Når det ikke 
lenger er aktivitet i disse områdene, skal det med alle midler 
søkes å få kontakt med Oslo ATCC for å meddele at det er 
oppstått sambandssvikt, og at det ikke lenger er aktivitet i an-
gjeldende områder.

Dersom alternativt samband ikke kan oppnås, vil områdene 
automatisk bli deaktivisert 30 minutter etter det tidspunkt 
som er oppgitt som tid for deaktivisering av området.

Ved svikt i radiosamband mellom bakkestasjon og delta-
gere som befinner seg i aktivisert luftsportsområde, og dersom 
det ikke oppnås kontakt via alternativt samband, skal bakke-
stasjonen informere Oslo ATCC umiddelbart.

Deltagere med svikt i radiosambandet skal søke å opprette 
samband med bakkestasjonen på annen måte. Dersom dette 
ikke lykkes, skal fartøyet umiddelbart forlate luftsportsområ-
det. 

Operative radiofrekvenser
Det vil fra 7. april 2011 bli en del endringer når det gjelder 

operative radiofrekvenser. 
Dette har sammenheng med at Oslo ATCC gjør betydelige 

endringer på oppsettet av kontrollsektorer. Her er det viktig 
at VFR-flygere gjør en god jobb med planlegging og setter seg 
godt inn i hvilke operative radiofrekvenser som vil være ak-
tuelle for en spesifikk flytur. Her kommer oppsummering av 
endringene i grove trekk.

Oslo innflygingskontroll
Denne delen av Oslo ATCC driver innflygingskontroll i Oslo 
og Farris TMA, det vil si til og fra Gardermoen, Rygge, Torp 
og Skien. Innflygingskontrollen vil fra 7. april 2011 ha et en-
dret sektoroppsett for Oslo TMA, men systemet med sektor-
betegnelsene 

«TMA vest» og «TMA øst» vil fortsette som før. Disse sek-
torene vil ha de samme frekvensene som i dag; «TMA vest» på 
120.450 MHz og «TMA øst» på 118.475 MHz. 

Oppkall ved flyging under den vestre eller østre delen av 
Oslo TMA, eller ved anmodning om klarering i de relevante 
delene av nevnte TMA, skal altså foregå på samme radio-
frekvenser som i dag. I enkelte tilfeller vil det være aktuelt å 
opprette samband med sektor DIR (Director), men dette fre-
kvensskiftet vil eventuelt bli initiert av en av de to andre TMA-
sektorene. Vær spesielt oppmerksom på at Oslo TMA har 
endret horisontal utstrekning og dermed også nedre grense for 
kontrollert luftrom i visse områder. Dette har stor betydning 
for hvor det er obligatorisk med radiosamband og innhenting 
av klarering.

Farris TMA   
Dette kontrollområdet vil også fortsette med en inndeling i en 
vestre og en østre sektor, og de operative radiofrekvensene er 
de samme som i dag. Merk dere at også her blir horisontal 
utstrekning og nedre grense for TMA endret fra 7. april 2011.

Oslo kontrollsentral
Operative radiofrekvenser for Oslo kontrollsentral blir gjen-
stand for betydelige endringer når ny luftromsorganisering i 
Oslo ASAP implementeres. Det vil bli flere kontrollsektorer, 
nye sektorgrenser og nye frekvenser. Dette vil være av stor be-
tydning for VFR-flyging i luftrommet utenfor TMA-ene.

Oppsummering 
I denne artikkelen har jeg fokusert på sider ved luftromspro-
sjektet Oslo ASAP som har mer eller mindre direkte innvirk-
ning på hverdagen for småflymiljøet på Østlandet. De store 
luftromsendringene i Oslo ASAP handler i all hovedsak om 
IFR-trafikk og regulering av denne, men det er likevel flere vik-
tige endringer som vil gjelde for alle som flyr VFR. 

En viktig faktor er at Gardermoen CTR får endringer når 
det gjelder horisontal utstrekning og to av VFR-rapporterings-
punktene. Etablering av nye luftsportsområder med tilhørende 
avtale mellom Oslo ATCC og NLF, vil ha betydning for mange 
av dere. Endret horisontal og vertikal utstrekning for TMA-
ene, i kombinasjon med nye sektorgrenser og nye operative 
radiofrekvenser, vil påvirke hverdagen til de aller fleste som 
flyr VFR over Østlandet.

Det vil komme ut en AIP SUP som omhandler trafikk-

restriksjoner i ukene etter 7. april 2011. I forbindelse med 
denne restriksjonsperioden vil det kunne bli praktisert enkelte 
begrensninger på bruken av luftsportsområdene. Dette vil ved-
vare inntil man vinner operativ erfaring. 

Jeg har lyst til å ta med et sitat fra vedlegget til dette Fly-
nytt: «god kunnskap, planlegging, forståelse og samarbeid 
med Luftrafikktjenesten vil gi deg en sikrere flytur.» Dette er 
sannsynligvis det aller viktigste for VFR-flygere når det gjelder 

Frekvensoversikt for den sørøstlige delen av Norge 
etter at luftromsendringene er implementert. Illustrasjon: Avinor

Kjeller Flydag 2011 

Søndag 29.mai

Sted: Kjeller flyplass i Lillestrøm
Gratis inngang og parkering 
Portene åpner kl. 10
Arr: NRF-Veteranflygruppen 
på vegne av Kjeller Aero Senter
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