
Part SERA – de nye europæiske lufttrafikregler. 
 
Den 4. december 2014 træder EU forordning nr. 923/2012, ”Standardised European 
Rules of the Air”, (SERA), i kraft.  
 
Dette har forholdsvis stor betydning for dig som pilot, idet du nu ikke længere skal 
finde lufttrafikreglerne i BL 7-1, men i Part SERA. 
 
Som supplement har Trafikstyrelsen udsendt BL 7-100, som indeholder supplerende 
regler/afvigelser fra Part SERA. 
 
I samme forbindelse træder en ny BL 7-1 i kraft. Den gælder udelukkende for 
Grønland og Færøerne, men med nogle få undtagelsesvise punkter, som stadig 
gælder i Danmark. Disse punkter er fremhævet nedenfor. 
 
BL 5-61, Ikke Erhvervsmæssig Lufttransport er stadig gældende med de yderligere 
regler den indeholder. Disse skal således stadig følges, udover de i Part SERA 
anførte regler. På visse specifikke punkter, f.eks. krav til Nat VFR, stemmer Part 
SERA og BL 5-61 ikke overens. På disse områder skal du følge de i Part SERA 
anførte regler. 
 
Det vil sige at du for at danne dig et fyldestgørende overblik over de for dig 
gældende lufttrafikregler skal sætte dig ind i: 

1) Part SERA 
2) BL 7-100 som supplerer Part SERA 
3) BL 7-1 vedrørende de undtagelser deri, som stadig gælder i Danmark 
4) BL 5-61 sammenholdt med Part SERA 

 
For at lette overblikket har vi hos Ikaros Fly forsøgt at fremhæve relevante ændringer 
for dig, ved nedenfor at præsentere uddrag af de nye regler. De danske BL’er vil med 
tiden løbende blive ajourført således at de tilpasser sig forordningen. Endvidere kan 
det tænkes at Trafikstyrelsen ændrer/tilføjer i supplementet i BL 7-100. Det kan 
således tilrådes den enkelte pilot at holde øje med eventuelle fremtidige ændringer. 
 
Uddragene er ikke nødvendigvis fyldestgørende i forhold til alle reglernes 
enkeltheder, men dækker de relevante regler, som vi har afdækket og valgt at 
fremhæve. 
 
Relevante uddrag af Part SERA: 
 
SERA.5005 Visuelflyveregler 
c) Når dette foreskrives af den kompetente myndighed, kan VFR-flyvninger tillades 
om natten på følgende betingelser:  
1) Hvis flyvningen går videre end i flyvepladsens omegn, skal en flyveplan indgives i 
overensstemmelse med SERA.4001, litra b), nr. 6).  
2) Der etableres og opretholdes tovejsradiokommunikation på den relevante ATS-
kommunikationskanal, når den er tilgængelig.  
3) VMC-minima for sigtbarhed og afstand fra skyer som angivet i tabel S5-1 gælder 
med følgende undtagelser:  
i) skydækkehøjden må ikke være mindre end 450 m (1 500 ft) 
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ii) med undtagelse af bestemmelserne i litra c), nr. 4), gælder bestemmelserne om 
reduceret sigtbarhed, der er angivet i tabel S5-1, punkt a) og b), ikke  
iii) i luftrum af klasse B, C, D, E, F og G, ved og under 900 m (3 000 ft) over MSL 
eller 300 m (1 000 ft) over terræn, afhængigt af hvad der er højest, skal piloten 
uafbrudt have jordsigt  
iv) for helikoptere i luftrum af klasse F og G, ved og under 900 m (3 000 ft) over MSL 
eller 300 m (1 000 ft) over terræn, afhængigt af hvad der er højest, skal 
flyvesigtbarheden være mindst 3 km, forudsat at piloten uafbrudt har jordsigt, og 
såfremt helikopteren manøvreres ved en hastighed, der giver tilstrækkelig mulighed 
for at iagttage anden trafik eller hindringer i tide til at undgå sammenstød  
v) for bjergrigt terræn kan højere VMC-minima for sigtbarhed og afstand fra skyer 
blive fastsat af den kompetente myndighed.  
 
5) Med undtagelse af når det er nødvendigt i forbindelse med start eller landing, eller 
når der gives specifik tilladelse fra den kompetente myndighed, skal en VFR-flyvning 
om natten foregå i en flyvehøjde, som ikke ligger under den højde for flyvninger, der 
er fastsat af den stat, hvis territorium overflyves, eller, hvor en sådan minimumshøjde 
for flyvninger ikke er fastsat  
i) over højt terræn eller i bjergrige områder i en flyvehøjde, der ligger mindst 600 m (2 
000 ft) over den højeste hindring, som befinder sig inden for 8 km fra luftfartøjets 
beregnede position  
ii) over andre områder end dem, der er angivet under nr. i), der ligger mindst 300 m 
(1 000 ft) over den højeste hindring, som befinder sig inden for 8 km fra luftfartøjets 
beregnede position.  
 
f) Medmindre det er nødvendigt i forbindelse med start eller landing eller efter 
tilladelse fra den kompetente myndighed, må VFR-flyvninger ikke foregå  
1) over tæt bebyggede by- eller boligområder eller over udendørs forsamlinger af 
personer i en højde på under 300 m (1 000 ft) over den højeste hindring inden for en 
radius af 600 m fra luftfartøjet  
2) over andre områder end dem, der er angivet under nr. 1) ved en højde, der er 
mindre end 150 m (500 ft) over jorden eller vandet, eller 150 m (500 ft) over den 
højeste hindring inden for en radius af 150 m (500 ft) fra luftfartøjet.  
 
 
SERA.5010 Speciel VFR i kontrolzoner  
Specielle VFR-flyvninger kan med en ATC-klarering få tilladelse til at operere i en 
kontrolzone. Medmindre den kompetente myndighed har givet tilladelse til 
helikoptere i særlige tilfælde såsom ambulanceflyvninger, eftersøgnings- og 
redningsoperationer og brandbekæmpelse, gælder følgende yderligere betingelser:  
 
a) for piloten:  
1) fri af skyer og med jordsigt  
2) flyvesigtbarheden skal være mindst 1 500 m eller for helikoptere mindst 800 m  
3) hastigheden skal være 140 kt IAS eller mindre, der giver tilstrækkelig mulighed for 
at observere anden trafik eller eventuelle hindringer i tide til at undgå sammenstød  
 
b) for ATC:  
1) kun i løbet af dagen, medmindre andet foreskrives af den kompetente myndighed  



2) sigtbarheden ved jorden skal være mindst 1 500 m eller for helikoptere mindst 800 
m  
3) skydækkehøjden skal være mindst 180 m (600 ft).  
 
 
Relevante uddrag af BL 7-100: 
 
4.3. VMC-minima for sigtbarhed og afstand fra skyer, jf. SERA-forordningen, 
SERA.5001 
4.3.1. For luftfartøjer i luftrumsklasse F og G, i eller under 900 m (3000 FT) MSL, 
eller 300 m (1000 FT) over terræn, afhængig af hvad der er højest, er flyvning tilladt 
med en flyvesigtbarhed på mindst 3 km, klar af skyer og med jordsigt, forudsat at 
hastigheden er 140 KT IAS eller mindre. 
4.3.2. Med luftfartøjer, der er etableret i trafikrunden til en flyveplads, er flyvning 
tilladt med en flyvesigtbarhed på mindst 1500 m, fri af skyer og med flyvepladsen i 
syne. 
4.3.3. Med bemandede friballoner er flyvning i eller under 450 m (1500 FT) MSL eller 
300 m (1000 FT) over terræn afhængig af, hvad der er højest, tilladt med en 
flyvesigtbarhed på mindst 1500 m. 
 
4.4. Visuelflyveregler, VFR-flyvninger om natten, jf. SERA-forordningen, SERA. 
5005, litra c 
VFR-flyvninger kan udføres om natten på de betingelser, der følger af SERA-
forordningen, jf. SERA.5005, litra c. 
 
4.6. Visuelflyveregler, Speciel VFR i kontrolzoner om natten, jf. SERA-forordningen, 
SERA.5010 
Specielle VFR-flyvninger kan med en ATC-klarering udføres i en kontrolzone om 
natten på følgende betingelser: 
 
a. for piloten: 
1. fri af skyer og med jordsigt 
2. flyvesigtbarheden skal være mindst 5 km 
3. hastigheden skal være 140 KT IAS eller mindre, der giver tilstrækkelig mulighed 
for at observere anden trafik eller eventuelle hindringer i tide til at undgå 
sammenstød 
 
b. for ATC: 
1. sigtbarheden ved jorden skal være mindst 5 km 
2. skydækkehøjden skal være mindst 1100 fod (330 m). 
 
4.7. Krav vedrørende kommunikation og SSR-transponder, jf. SERA-forordningen, 
SERA.6005 
Anm.: Obligatoriske radio- og transponderzoner fremgår af AIP Denmark. 
 
 
Relevante uddrag af BL 7-1: 
3. Anvendelsesområde  
3.1 Færøerne, Grønland, Danmark og danske luftfartøjer 
3.1.1 Denne BL gælder for lufttrafik  
a. på Færøerne og i Grønland,  
b. i Danmark, for så vidt angår pkt. 3.4, 4.1.4 - 4.1.7, 4.2.2.6.4, 4.2.2.6.5, 4.8.2 – 
4.8.6.1 og 7 – 9, og  
c. med danske luftfartøjer uden for dansk område, jf. pkt. 3.1.4 og 3.1.5. 



 
Undtagelserne som stadig skal følges i Danmark: 
3.4 Indtagelse af spiritus, opstemmende eller bedøvende midler 
4.1.4 Nedkastning og udspredning 
4.1.5 Slæbeflyvning 
4.1.6 Faldskærmsudspring 
4.1.7 Kunstflyvning 
4.2.2.6.4 En luftfartøjschef, der er i tvivl om luftfartøjets position på manøvreområdet, 
skal, medmindre situationen er som angivet i pkt. 4.2.2.6.5, omgående  
a. stoppe luftfartøjet og  
b. samtidig underrette vedkommende lufttrafiktjenesteenhed om situationen, 
herunder den sidst kendte position.  
4.2.2.6.4 En luftfartøjschef, der er i tvivl om luftfartøjets position på manøvreområdet, 
skal, medmindre situationen er som angivet i pkt. 4.2.2.6.5, omgående  
a. stoppe luftfartøjet og  
b. samtidig underrette vedkommende lufttrafiktjenesteenhed om situationen, 
herunder den sidst kendte position.  
4.8.2 Manøvrer 
4.8.3 Identifikation 
4.8.4 Navigationsassistance 
4.8.5 Visuelle signaler fra luftfartøj til luftfartøj 
4.8.6.1 Radiokommunikation i forbindelse med interception 
7. Dispensation 
8. Klageadgang 
9. Straffebestemmelser 
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