
NY LUFTROMSORGAISERING 13 NOVEMBER
 info til operativt personell

For operativt personell vil ny luftromsorganisering medføre en del endringer på 
noen av dagens rutiner og prosedyrer. Nedenfor er en kort beskrivelse av de 
viktigste endringene. Hele endringen er publisert i AIP rettelse med AIRAC 
dato 13 NOV 2014.

 
 

Luftromsinndeling og LTT enheter
Endringen innebærer blant annet at Sola og Flesland TMA slås sammen til West Coast TMA og at Vigra og 
Kvernberget TMA slås sammen til Møre TMA. Innflygingskontrolltjenesten til Sola og Flesland videreføres 
som i dag, mens det opprettes en felles innflygingskontrolltjeneste lokalisert på Værnes for flyplassene 
ENOV, ENAL, ENML og ENKB – kalt Møre Approach.

Det innføres nye ACC-sektorer, og endret lateral og vertikal utstrekning av eksisterende sektorer. Horison-
tal og vertikal utstrekning av West Coast-, Møre-, Værnes-, og Ørland TMA, Sogn TIA, Florø TIZ og Sørstok-
ken TIZ vil også endres. 

Det vil bli tatt i bruk 4 nye VHF frekvenser på ACC - 3 på Vestlandet og 1 i Midt-Norge. Samtidig vil Møre 
APP få 2 nye frekvenser

Dynamisk sektorisering
Dynamisk sektorisering innebærer at sektorene tilpasses trafikk og operative behov. Antall operative sek-
torer vil til en hver tid være avhengig av trafikkbelastningen. 

I West Coast- og Værnes TMA vil sektoriseringen inndeles slik at både ankomster og avganger betjenes av 
samme sektor. I begge disse terminalområdene vil det også benyttes en “Director” funksjon.

Ny sektorisering



ATS-ruter
Trafikkmønster og ruteføringer som ble innført på Østlandet i april 2011, videreføres mellom ENGM og 
ENZV, ENBR og ENVA ved segregerte ATS-ruter som tilrettelegger for kontinuerlig stigning og nedstign-
ing. Det er tilrettelagt for ATS-rute tilknytning mellom SID endepunkter og STAR startpunkter ved alle 
lufthavner innenfor SNAP sitt område.

SID og STAR-prosedyrer
Det etableres i hovedsak RNAV 1 (PRNAV) SID og RNAV 1 STAR med GNSS (GPS) som støttende navigas-
jons-infrastruktur. Det etableres også konvensjonelle «omni-directional departure» prosedyrer. 

 

SID og STAR etableres med samme og ende- og startpunkt uavhengig av rullebane i bruk. Det legges til 
rette for kontinuerlig stigning til marsjhøyde og nedstigning til landing basert på forventede ytelser. Det vil 
si at det normalt ikke publiseres høydebegrensninger på SID og STAR for å løse trafikk-konflikter.

Det forventes at publiserte SID og STAR ved AFIS betjente lufthavner følges - også i ukontrollert luftrom, 
og at det straks meldes fra til Lufttrafikktjenesten ved eventuelle behov for å avvike fra prosedyrene.

SID-prosedyrer
 RNAV 1 SID-prosedyrene er utformet slik at jetdrevne luftfartøy gis nok antall “track miles” til å kunne 
stige kontinuerlig til marsjhøyde ved å krysse over ankommende trafikk. 
Sving direkte på kurs kan forventes så snart trafikken tillater.

Det etableres egne RNAV 1 SID-prosedyrer for propellfly som innebærer at propelldrevne luftfartøy krysser 
under ankommende trafikk.

På enkelte flyplasser vil det på grunn av terrengforholdene bli etablert en SID-prosedyre som knyttes til 
ATS-rutene ut fra et definert punkt i sikker høyde. Utflygningsprosedyrer fra RWY til dette punktet må 
baseres på “company procedures” som er utarbeidet av den enkelte operatør, og godkjent av Luftfarts-
tilsynet. 

SID og STAR til ENZV RWY36 SID og STAR til ENZV RWY36 og ENBR RWY35



PMS ENZV RWY36 AIP kart STAR ENZV RWY36 Øs

Point Merge System (PMS) ved ENZV, ENBR og ENVA
STAR-prosedyrene baseres på PMS og tilrettelegger for “Basic Continuous Descent Approach” (B-CDA).

Prosedyrene inneholder en sekvenseringslegg og et “Merge Point”. STAR er beskrevet fra STAR startpunkt, 
via det siste punktet på sekvenseringsleggen og frem til “Merge Point”, hvorfra instrumentinnflygings-
prosedyrene starter. ATC vil imidlertid så langt som mulig gi klarering for nedstigning direkte til “Merge 
Point” uten bruk av sekvenseringslegg. 
For å oppnå en optimal nedstigningsprofil kan man trekke16 NM (sekvenseringsleggens lengde) fra den 
totale lengden på aktuell STAR når man skal beregne “Top of Descent”. Dette fremkommer i STAR beskriv-
elsen. 
Dersom en kommer til starten av sekvenseringsleggen uten å ha mottatt klarering direkte til “Merge Point”, 
skal STAR-prosedyren følges. Klarering direkte til “Merge Point” kan forventes på et senere tidspunkt.

Når et luftfartøy er etablert på sekvenseringsleggen, har det tilnærmet konstant avstand til “Merge
Point”. Bakenforliggende luftfartøy kan dermed svinges direkte til “Merge Point” når tilstrekkelig avstand 
til forangående luftfartøy er oppnådd. Dermed kan man oppnå en nøyaktig sekvensering mens luftfartøyet 
bruker egen navigasjon. Dette fordrer at hastighetsbegrensningen beskrevet i STAR prosedyren eller tildelt 
av ATC følges. ATC skal informeres dersom det avvikes fra hastighetsbegrensningen.  

Den nye luftromsorganiseringen innebærer ingen endringer i forhold til bruk av visuell innflyging.

Sekvensering
For å tilrettelegge for kontinuerlig nedstigning, samt at sekvenseringslegg skal brukes så lite som mulig, 
vil ankommende flyginger bli sekvensert fra ACC før overlevering til APP. Metoden(e) for sekvensering kan 
være hastighetskontroll, vektorering eller holding ved STAR-startpunktet.  Brukere av luftrommet kan for-
vente en betydelig økning av hastighetskontroll fra ACC, allerede i marsjhøyde, for å tilrettelegge trafikken 
for ruteføring fra STAR startpunkt DCT «Merge Point».


