
påsken med LN-ACP, en Cessna P210  (P-en 
står for pressurized). Den startet på hjemme-
basen Sandefjord, Torp (ENTO), via Sønder-
borg, Danmark (EKSB) og Colmar, Frankrike 
(LFGA), til Cannes, Mandelieu (LFMD). Re-
turen gikk via Entzheim, Strasbourg, Frank-
rike (LFST) og Sønderborg.

Flightplan Pro
Som verktøy har jeg valgt å bruke IFR Flight-
plan Pro, utviklet av en engelskmannn ved 
navn Michael Flynn. Programmet er fore-
løpig gratis og kjører bra både på Windows 
og Mac, det virker dessverre så langt dårlig 
på Linux. Det kommer jevnlig feilrettinger, 
og nav-databasen oppdateres med faste mel-
lomrom. 

Programmet har en «autoroute»-funksjon, 
som prøver å finne en godkjent rute (en rute 
som vil kunne files hos CFMU i Brüsssel), 
men det fungerer ikke alltid. Noen ganger er 

koblingen melom underveisrutene og appro-
achene så dårlig at programmet gir opp. Det 
er ikke programmets feil, men rett og slett 
dårlig arbeid av de som bestemmer rutestruk-
turen i Europa, eller designer approachene for 
flyplassene. Eksempel på flyplasser som ikke 
lar seg autorute er Billund (EKBI) og Visby 
(ESSV). Da må man selv studere underveis-
kart, med mye prøving og feiling. Noen gan-
ger kjører man seg helt fast, uten mulighet til 
å finne en vei videre.

EuroFPL
Da valideringstjenesten til CFMU er så lite 
tilgjengelig og vanskelig å finne, er det andre 
som har laget en tilsvarende tjeneste. En av 
aktørene som har utviklet en slik tjeneste er 
EuroFpl.eu, og den er integrert i Flightplan 
Pro. Alle ruter som validerer blir lagret, og 
etterhvert er det over 300.000 validerte ruter 
i databasen. Rutene  kan søkes opp via nettsi-
den til EuroFPL (http://EuroFpl.eu), og svaret 
listes i tre kategorier: EuroFPLs lagrede ruter, 
dine egne ruter og forslag fra CFMU. For hver 
rute angis lengde og prosent av storsirkel – 
prosent CG (100 prosent er luftlinje). CFMUs 
ruter er ofte de dårligste og lengste. 

Man kan søke ruter ut fra en flypass, eller 
mellom to flyplasser. For eksempel ligger det 

50 ruter ut fra Torp (ENTO). Resultatet vi-
ser hvilken flytype som er benyttet, og hvilke 
flyhøyde som er lagt til grunn. Ofte er dette 
viktig, fordi endel airways kun kan kan flys i 
bestemte høyder. Man må av og til regne med 
å bytte høyde underveis.

Hvis man sliter med å finne en rute som 
validerer, kan man «jukse» med å bruke DCT 
(direct), men det nytter ikke hvis det er en air-
way mellom veipunktene. Da må man istedet 
lage et eget punkt litt på siden, og angi dette 
i flyplanen med koordinater. I noen områder 
er det umulig å bruke DCT, planen avvises 
uansett.

Det kan være litt av et puslespill å lage 
ruten manuelt, og det er til stor hjelp å få for-
slag til ruter som validerer.

Filtrert NOTAM
Flighplan Pro har rutiner for å hente inn fil-
trert NOTAM , det vil si kun NOTAM som 
er relevant for turen. Man har ellers lett for 
å drukne i underveis-NOTAM. Du er ikke 
interessert i en slukket lyspære på en mast i 
Kirkenes hvis du skal fly fra Torp til Säve (Gø-
teborg). Det er også funksjoner for å innhente 
høydevind og øvrige værdata.

En særlig nyttig funksjon er høydeprofiler, 
som viser terrengklaring, 0-isoterm, og sky-
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Å utarbeide en operativ flygeplan kan være en utfordrende oppgave, 
særlig hvis det dreier seg om flyging over lengre strekninger. Ekstra 
komplisert blir det når flygingen skal foregå under instrumentflyge-
regler. I tillegg til en rekke airways og intersections, hvorav noen airways 
kun kan flys én vei -–og i bestemte høyder og på bestemte tider eller 
dager –  gjøres det endringer daglig basert på aktiviteter i luftrommene, 
eksempelvis militære operasjoner.

Artikkelforfatteren har  
omfattende småflyerfaring og er  

president i AOPA Norge. 

Å holde styr på alt dette er egentlig en uover-
kommelig oppgave, men det finnes hjelp.  Eu-
rcontrol har en tjeneste som de kaller Struc-
tured editor, som i virkeligheten er en måte å 
validere en flyplan på før den registres. Dess-
verre er den vanskelig å finne i et overlesset hi-
erarki av web-sider, totalt ugjennomtrengelig 
og nesten ikke nedlastbart på en mobiltelefon 
via 3G-nett, og lenkeadressen er et bevegelig 
mål: Lenken endres daglig. Jeg har kontaktet 
Eurcontrol om dette, men deres saksbehand-
lere er dessverre uten flyoperativ erfaring – de 
er derimot informasjonsfolk med S i muntlig 
og seks års studier i bortforklaringer.

Jeg vil bruke som eksempel en tur jeg tok i 

EuroFPL Route Finder foreslår 
ruter basert på tidligere lagrede 
ruter fra andre brukere, CFMUs 
forslag til rute og egne lagrede 
ruter. 

Artikkelforfatteren og turkamerat 
Martin Floor har landet i Cannes.
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og som i mine øyne ikke har noen forde-
ler fremfor EuroFpl (jeg har bare brukt den 
sporadisk). Den kan være en smakssak hvem 
av disse som er best, RocketRoute markeds-
føres mer aggresivt. Utvikleren av Fightplan 
Pro, Michael Flynn, fortalte meg at at hans 
program benyttes for å fi nne rutene i Rocke-
tRoute.

Da jeg skulle returnere fra Mandelieu 
annen påskedag, oppdaget jeg kvelden før 
via NOTAM at fl yplassen i Colmar antage-
lig var stengt. Det var i seneste laget, alt av 
fl ightplanning var gjort, og hele turen aksep-
tert av CFMU. Men det var bare å starte på 
nytt, fi nne en annen IFR-plass som var åpen 
(Strasbourg-Entzheim), lage nye planer og fi le 
disse hos CFMU.  De gikk på et kvarter!

Kombinasjonen  Flightplan Pro og Euro-
FPL er et stort skritt framover, det gjør en 
tidkrevende prosess både raskere, enklere og 
morsommere.  

tetthet i forskjellige høyder. Da kan man velge 
en passelig cruisehøyde mellom skylag, even-
tuelt under null-isoterm hvis is er et problem.

Håndterer ulike motorsettinger
Flighplan Pro håndterer forskjellige motor-
settinger, eksempelvis ROP/LOP (rich-of-
peak/lean-of-peak), og programmet har rutine 
for optimalisering av fuel eller tid. Det gjør 
som regel ikke de helt store utslagene. Utskrift 
kan gjøres av Plog (operativ fl ighplan), ICAO 
fl ightplan, og en operativ rapport med fuelbe-
regninger og NOTAM.

Oppdateringer og bugs
Navdata er ikke helt oppdatert, særlig etter de 
omfattende endringene på Østlandet 7. april 
2011. Det er dog en mulighet for å legge inn 
egne veipunkter. 

Noen ganger hender det at programmet 
henger seg opp eller krasjer, da må man starte 

på ruten, samt SMS eller epost til familie/ven-
ner, og fl ight following via egen nettsidelenke. 
Snadder!EuroFPL fungerer fi nt på Ipad, men 
dårligere på smart-phones. Alt blir smått. 
Det er dog mulig å sende delay på en allerede 
innlevert fl ighplan, for eksempel når du sitter 
på fl yplassen og ønsker en kaffekopp til eller 
et ekstra brødstykke. ACK tikker inn på SMS 
som før.

Systemet fungerer perfekt
Filing via EuroFpl fungerer perfekt, hver 
gang! Ingen problemer så langt jeg har erfart. 
På en tur til Visby fi let vi to fl y med samme 
avgangtid, og samtidig med en ruteavgang, da 
fi kk vi begge slot-tid, meldt via SMS, og ny 
melding når slot-tiden ble skjøvet frem i tid. 
Det er bedre enn å starte opp, for så å få be-
skjed om at slottiden ligger en time frem i tid.

Det fi nnes en annen tilsvarende tjeneste, 
RocketRoute, som koster penger uansett, 

på nytt. Det er dog ikke et kommersielt pro-
gram. Jeg har utelukkende brukt det på Mac.

«Filing» av fl ightplan
Når den operative fl yplanen er klar og utskre-
vet, gjenstår fasen med «fi ling» av planen. 

Nå begynner det virkelig å bli moro: Et-
ter å ha logget inn på http://eurofpl.eu, er det 
bare å søke opp fl yplanen, den er jo allerede 
validert, og ligger klar, det gjør også pilotpro-
fi len og fl yets profi l fra tidligere bruk. Man 
kan operere med fl ere piloter og fl ere fl y. Etter 
noen få tastetrykk er en ny fl yplan klar for å 
fi les mot CFMU – i sann tid. Hvis du har lagt 
inn mobilnummer i din profi l, kommer ACK 
innen ett minutt som SMS (ved VFR tar det 
bare et par sekunder).

Tjenesten er gratis, men du kan velge ut-
videt tjeneste til en pris av ti euro per måned, 
da får ubegrenset antall fi linger, komplett 
briefi ng og kartmappe (AIP) for alle fl yplasser 

Lenker:
http://tinyurl.com/6makyvu
http://tinyurl.com/7vcgm6q
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