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1 
Hvilken påstand er korrekt? 

a) AIP-GEN inneholder bl.a. informasjon om lufttrafikkregler 
b) NOTAM handler om oppdagede feil og anvisninger om utskifting av flymateriell 
c) BSL-C innholder informasjon om master, radarhjelpemidler, m.m. 
d) AIC A inneholder informasjon om eksamensdagen og gebyrer 

 
2 
Du skal fly til en ukjent flyplass i Norge og ønsker i den anledning en del 
informasjoner om den. Hvor finner du de offisielle opplysningene om flyplassen? 

a) I BSL D 
b) I AIP NORGE 
c) I AIC A 
d) I NOTAM 

 
3 
Ved flyging inn til eller ut fra kontrollerte landingsplasser, skal lette luftfartøy (light 
aircraft) følge de trekk og høyder som er fastsatt for flyging i angjeldende område. 
Disse trekk og høyder publiseres i form av kart - "VFR-Routes Light Aircraft" - og 
finnes i: 

a) BSL C 
b) BSL D 
c) BSL F 
d) AIP NORGE 

 
4 
Spørsmål om AIC-NORGE serie B. En av nedenforstående påstander er riktig. 
Hvilken? 

a) Det er en uregelmessig utkommende publikasjon som gir kunngjøringer fra 
Luftfartstilsynet med norsk tekst og distribueres nasjonalt 

b) Det er en sporadisk utkommende publikasjon som gir kunngjøringer fra 
Luftfartstilsynet med norsk og engelsk tekst og distribueres både nasjonalt og 
internasjonalt 

c) Enhver kan abonnere på AIC-NORGE serie B, men det har ingen betydning 
for en flyger med PPL-sertifikat om han ikke følger med i publikasjonen 

d) AIC-NORGE serie B er bare beregnet på flygere og luftfartsselskaper som 
driver ervervsmessig luftfart 

 
5 
Hvor ofte må innehaver av privatflygersertifikat, i.h.h.t. sertifikatforskriftene, 
underkaste seg legeundersøkelse for at sertifikatet ikke skal utløpe (Legeattest 
klasse 2): 

a) Alder under 39 år - hver 24 mnd. Alder mellom 39 - 59 år - hver 12 mnd. Alder 
over 59 år - hver 6 mnd. 

b) Alder under 30 år - hver 60 mnd, 30 - 49 år hver 24 mnd, 50-64 år hver 12 
mnd og over 65 år 6 mnd. 

c) Innen utgangen av kalenderåret 
d) Bare ved utsendelse av sertifikatet 
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6 
Soloflygingsbeviset utstedes for: 

a) Inntil 12 måneder 
b) Inntil 18 måneder 
c) Inntil 24 måneder 
d) Soloflygingsbevisets gyldighet er den samme som legeattesten 

 
7 
For at du som innehaver av privatflygersertifikat har anledning til å ta med 
passasjerer forlanges et visst antall flyginger med den aktuelle klasse fly 

a) Minst 2 avganger og landinger i løpet av siste 60 dager 
b) Minst 15 avganger og landinger i løpet av siste 90 dager 
c) Minst 10 avganger og landinger i løpet av siste 60 dager 
d) Minst 3 avganger og landinger i løpet av siste 90 dager 

 
8 
Hvilken av følgende påstander er riktig? Som nyutdannet privatflyger med 70 timer 
total flygetid på landfly .. 

a) Får du ikke utføre spesiell VFR-flyging (special VFR) med mindre sertifikatet 
er gjort gyldig for spesiell VFR-flyging 

b) Får du ikke ta med passasjerer med mindre du i løpet av de siste 90 dager har 
utført minst 3 avganger og landinger med den aktuelle klasse fly 

c) Får du fly VFR over skydekket ("on top") uten restriksjoner 
d) Får du medbringe passasjerer forutsatt at du har 10 timer instrumentflyging 

samt 5 starter og landinger i løpet av de siste 6 måneder 

9 
Når en privatflyger har fått sitt gyldige PPL-sertifikat: 

a) Så vil han i tiden fremover få tilsendt fra Luftfartstilsynet opplysninger om 
eventuelle forandringer vedrørende bestemmelser for PPL-sertifikat. 

b) Så vil han fra Luftfartstilsynet få tilsendt opplysninger om tekniske forandringer 
og lignende som måtte angå den eller de flytyper hans sertifikat er gyldig for, 
selv om han personlig ikke er eier av slike fly. 

c) Så vil han i god tid før gyldigheten av hans legeattest utløper, få en 
påminnelse fra Legenemnda for Flygere om forholdet. 

d) Så har han selv ansvaret for at hans forhold til den sivile luftfart alltid er i 
overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende bestemmelser. 

 
10 
Du flyr VFR med passasjerer. Hvilke krav er da riktige? 

a) Du skal ha minst tre avganger og landinger på aktuell klasse fly siste 90 dager 
b) Du må ha en PC ikke eldre enn 12 mnd 
c) Du må ha en PC ikke eldre enn 24 mnd 
d) Kravet er min. 12 flytimer siste 12 mnd 
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11 
Hva er minimumskravet til total flygetid før man kan avlegge en praktisk prøve til 
privatflygersertifikat? 

a) Minst 14 timer 
b) Minst 20 timer 
c) Minst 45 timer 
d) Minst 60 timer 

 
12 
Kan - etter gjeldende bestemmelser i dag - innehaver av PPL-sertifikat gyldig for 
landfly uten videre fly samme type med skiunderstell? 

a) Nei, det kreves tilleggsutdannelse og utsjekk med instruktør 
b) Ja, uten noen spesielle betingelser 
c) Ja, men første flyging må være soloflyging 
d) Ja, når sertifikatinnhaveren har minst 50 timer som fartøysjef 

 
13 
Hva skal du gjøre dersom ditt sertifikat som flyger blir tilbakekalt eller satt ut av kraft 
av luftfartsmyndighetene? 

a) Innstille din flyvirksomhet i påvente av nærmere instruksjoner fra 
samferdselsdepartementet 

b) Innlevere sertifikatet til Luftfartstilsynet 
c) Innlevere sertifikatet til den stedlige politimyndighet 
d) Ikke delta i noen flyging verken som besetningsmedlem eller som passasjer 

 
14 
Innehaver av gyldig privatflygersertifikat har ifølge sertifikatforskriftene rett til: 

a) Å utføre VFR-flyging om dagen og IFR-flyging etter mørkets frambrudd 
b) Å tjenestegjøre som fartøysjef eller styrmann - dog ikke mot betaling eller 

annen godtgjørelse - på fly av den klasse eller type som sertifikatet er gyldig 
for, i ikke-ervervsmessig luftfart 

c) Å utføre IFR-flyging uten å være innehaver av gyldig instrumentbevis 
d) Å fly med passasjerer, dog ikke mot betaling, selv om han/hun ikke har fløyet 

de siste 90 dager. 
 
15 
Fartøysjefen kan avvike fra lufttrafikkreglene: 

a) Når det er uomgjengelig nødvendig av sikkerhetshensyn 
b) Når han finner at det kan gjøres uten å skade eller skremme utenforstående 
c) Aldri 
d) Bare i dagslys 
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16 
Uten når det er nødvendig for avgang eller landing eller når særskilt tillatelse fra 
Luftfartstilsynet foreligger, skal luftfartøy som flyr utenfor tettbebyggelse og 
folkeansamlinger i friluft, under VFR-flyging ikke flys lavere over bakken eller vannet 
enn: 

a) 150 meter (500 ft) 
b) 300 meter (1000 ft) 
c) 600 meter (2000 ft) 
d) 100 meter (300 ft) 

 
17 
Bortsett fra avgang og landing eller under flyging med spesiell tillatelse, kan det 
innenfor norsk territorium foretas en VFR-flyging lavt over åpent hav (f.eks. i høyde 
50-100 ft) 

a) Nei 
b) Ja, når flygingen foregår slik at den ikke bringer fare for ferdsel på sjøen 
c) Ja, når hensyn tas som nevnt under b) og når flyet som benyttes er sjøfly 
d) Ja, når kravene under b) og e) ovenfor er dekket og flyet medbringer 

oppblåsbar redningsflåte 
 
18 
Nedenfor er vist fire forskjellige FL (flygenivåer). Ett av disse FL kan brukes under 
VFR-flyging over 3000 fot over bakken på magnetisk trekk = 189°. Hvilket? 

a) FL 75 
b) FL 85 
c) FL 95 
d) FL 115 

 
19 
Når to luftfartøyer nærmer seg hverandre i omtrent samme høyde og på kryssende 
kurser, da skal: (ett av svarene er riktig) 

a) Dersom begge luftfartøyer er kraftdrevne, det luftfartøy vike som har det annet 
på sin høyre side 

b) Dersom det ene er kraftdrevet og det annet er en glider, i alle tilfeller det 
luftfartøy vike som har det annet på sin høyre side 

c) Dersom begge luftfartøyer er kraftdrevne, det luftfartøy vike som har det annet 
på sin høyre side, dog skal fly alltid vike for helikopter 

d) Dersom begge luftfartøyer er kraftdrevne og det ene sleper en glider så skal 
alikevel det vike som har det annet på sin høyre side selv om det er slepeflyet 
som da får vikeplikt 
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20 
Du flyr med heading 330°. I samme høyde får du øye på et annet motordrevet 
luftfartøy rett utpå din venstre side. Dette luftfartøy har heading 60°. Ifølge 
lufttrafikkreglene skal du: 

a) Vike 
b) Vike ved å endre din kurs til høyre 
c) Vike ved å endre din kurs til venstre 
d) Holde din kurs og fart 

21 
Når en privat VFR-flyging planlegges til et bestemmelsessted mer enn 50 NM fra 
startplassen, må det langs den planlagte ruten være varslet en sikt og en 
skydekkehøyde på minimum: 

a) Sikt 1500 meter, skydekkehøyde 1000 fot 
b) Sikt 8 km, skydekkehøyde 3000 fot 
c) Sikt 8 km, skydekkehøyde 1500 fot 
d) Sikt 5 km, skydekkehøyde 1000 fot 

 
22 
Luftfartøy - som etter lufttrafikkreglene er innhentende luftfartøy - har vikeplikt 

a) Bare når det innhenter det annet under stigning 
b) Bare når det innhenter det annet under gliding 
c) Bare når det innhenter det annet under horisontal flyging 
d) Likegyldig om det stiger, flyr horisontalt eller går ned 

 
23 
Et fly innhenter et annet fly som flyr i samme høyde og på samme kurs. Når det 
innhentende fly skal forbi det andre flyet skal det i følge lufttrafikkreglene: 

a) Fly over det fly som innhentes 
b) Forandre sin kurs til høyre for det fly som innhentes 
c) Fly under det fly som innhentes 
d) Forandre sin kurs til venstre for det fly som innhentes 

 
24 
Luftfartøy - som etter lufttrafikkreglene er innhentende luftfartøy - har vikeplikt 

a) Bare når det innhenter det annet under stigning 
b) Bare når det innhenter det annet under glidning 
c) Bare når det innhenter det annet under horisontal flyging 
d) Likegyldig om det stiger, flyr horisontalt eller går ned 

 
25 
Når er det krav om levering av reiseplan? 

a) Før det foretas flyging fra kontrollert landingsplass 
b) Før det foretas flyging fra ukontrollert landingsplass 
c) Før det foretas flyging som vil passere grenser for norsk territorium 
d) Før det foretas flyging med mer enn 2 personer ombord 
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26 
Hva kan hensikten være med innlevering av reiseplan til lufttrafikktjenesten for en 
VFR flyging i Norge? 

a) Fordi det er et krav til det når man flyr mer enn 50 NM fra basen 
b) Fordi man vil ha alarm- og redningstjeneste 
c) Fordi du ønsker at flygingen din skal være kontrollert av lufttrafikktjenesten 
d) Fordi Luftfartstilsynet krever det 

 
27 
Hvilke opplysninger skal en ankomstmelding inneholde? 

a) Luftfartøyets kjennesignal, antall personer ombord og ankomsttid 
b) Luftfartøyets kjennesignal, posisjon og landingsplass 
c) Luftfartøyets radiokallesignal, avgangsplass, ankomsttid og landingsplass 
d) Planlagt landingsplass, alternativ landingsplass og ankomsttid 

 
28 
Luftfartøy under flyging og luftfartøy som beveger seg på manøvreringsområdet på 
land eller islagt vann skal føre lanterner: 

a) Fra det tidspunkt tussmørket begynner 
b) Når fartøysjefen finner at det er nødvendig 
c) Når solen står mer enn 6' under horisonten 
d) Fra solnedgang til soloppgang 

 
29 
Luftfartøy under flyging og luftfartøy som beveger seg på manøvreringsområdet på 
land eller islagt vann skal føre lanterner: 

a) Fra det tidspunkt tussmørket begynner 
b) Når fartøysjefen finner at det er nødvendig 
c) Når solen står mer enn 6° under horisonten 
d) Fra solnedgang til soloppgang 

 
30 
Morsesignalet SOS ser slik ut: 
a) *** - - - ***  
b) - - - *** - - - 
c) *** *** *** 
d) - - - * * * * * * 
 
31 
Dersom en flyger etter en landing trenger øyeblikkelig hjelp, forsøker han å 
tilkjennegi dette med signalraketter. Hvilken farge skal disse ha? 

a) Grønne 
b) Hvite 
c) Gule 
d) Røde 
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32 
Fra kontrolltårnet til luftfartøy under flyging i lokaltrafikk vil kontrolltårnet gi lyssignal, 
og signalet skal bety: "Landingsplassen ubrukbar. Landing forbudt". Lyssignalet skal 
da være: 

a) En serie røde blink 
b) En serie grønne blink 
c) Fast rødt 
d) Fast grønt 

 
33 
Om dagen kvitterer luftfartøy (f.eks uten radioforbindelse) for mottatt signal: 

a) Ved å bevege flyet med hurtige bevegelser om tverraksen 
b) Ved å bevege flyet med hurtige bevegelser om normalaksen 
c) Ved å bevege flyet med hurtige bevegelser om lengdeaksen (vagge med 

vingene) 
d) Ved å senke og øke turtallet på motoren noen ganger 

 
34 
Ensfarget kors, fortrinnsvis gult, rødt eller hvitt, som er plassert i hver ende av en 
rullebane betyr: 

a) Landingsplassen anvendes av glidere og glideflyging pågår 
b) Det kan landel fra begge ender av rullebanen 
c) Korsene angir grensene for den ubrukbare delen av rullebanen 
d) Rullebanen kan bare brukes av fly med totalvekt under 5700 kg. 

 
35 
I luftfartøy med høyeste tillatte startvekt under 5700 kg kan to barn mellom 2 og 12 år 
plasseres i samme sete når de kan sitte ved siden av hverandre og sikkerhetsbeltet 
kan anbringes rundt begge. En slik plassering av 2 barn tillates: 

a) Kun i hvert tiende passasjersete 
b) Kun i hvert femte passasjersete såfremt flyet er bemannet med to flygere 
c) Kun i hvert femte passasjersete 
d) Kun i hvert tredje passasjersete 

 
36 
Hvordan skal barn under 2 år plasseres i et luftfartøy? 

a) I egen stol med sikkerhetsbelte på seg 
b) I stol sammen med voksen, med sikkerhetsbelte bare om den voksne som 

holder rundt barnet 
c) I stol sammen med voksen med barnet på fanget. Det må påses at 

sikkerhetsbeltet er stort nok til å rekke rundt dem begge 
d) Kun i spesielle barneseter 
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37 
2 flygere, den ene med privatflygersertifikat og den andre med trafikkflygersertifikat 
og instrumentbevis, flyr sammen (VFR-flyging) i et luftfartøy med dobbelt styring. I et 
slikt tilfelle har den flyger kommandoen om bord som: 

a) Har flest flygetimer som selvstendig fører 
b) Har trafikkflygersertifikat og instrumentbevis 
c) Har flest flytimer på angjeldende flytype 
d) På forhånd er utpekt som fartøysjef 

 
38 
Hvordan defineres reiseplan (ATC flight plan) i trafikkbestemmelsene (BSL F)? 

a) En avgrenset vei eller rute på en landingsplass på land 
b) En nærmere angitt rute etablert med sikte på å kanalisere lufttrafikken i den 

utstrekning det er påkrevet for utøvelse av lufttrafikkt.jeneste 
c) Spesifiserte opplysninger til lufttrafikktjenesteenheter om en planlagt flyging 

eller del av flyging 
d) Den luftled flyet følger eller har planlagt å følge etter det er kommet i luften 

 
39 
Hvem skal ta den endelige avgjørelsen om værvarselet før start eller værforholdene 
underveis for en VFR-flyging er gode nok? 

a) Fartøysjefen 
b) Værtjenestekontoret 
c) Den lufttrafikktjeneste som finnes nærmest det området langs ruten hvor 

værforholdene er dårligst 
d) Sjefen for den flygeinformasjonsregion (FIR) som flygingen skal starte i, 

dersom flyet ikke er utstyrt med radio 
 
40 
Hva er operativ flygeplan? 

a) Spesifiserte opplysninger til lufttrafikktjenesteenheter om en planlagt flyging 
eller del av flyging 

b) En forkortet reiseplan for flyginger til utlandet 
c) Fartøysjefens plan for flygingene sikre utførelse basert på hensyn til flyets 

ytelser, andre operative begrensninger og forhold som kan ventes på den 
ruten som skal følges, og på de aktuelle flyplassene 

d) En reiseplan innlevert til lufttrafikktjenesten når flygingen skal utføres mer enn 
50 NM borte fra plassen 

 
41 
Hva er planleggingsminima for en tur minst 50 NM fra startplassen? 

a) 5 km sikt, ingen skyer under 1500 fot 
b) 10 km sikt, ingen skyer under 2000 fot 
c) 8 km sikt, ingen skyer under 1500 fot 
d) 5 km sikt, ingen skyer under 1000 fot 
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42 
VFR flyging over skyer - "on top" - er: 

a) Ikke tillatt 
b) Tillatt 
c) Kun tillatt i dagslys og når skyenes utstrekning og sikten langs ruten er slik at 

det er mulig å gjennomføre flygingen i VFR forhold. 
d) Bare tillatt når VFR flyging utføres i mørke og mer enn 50 NM fra startplassen 

 
43 
Hva er minimumskravet til drivstoff- og oljeforsyning for en VFR-flyging? 

a) Det skal medføres minst tilstrekkelig drivstoff og olje til at flyet kan fly til 
bestemmelsesstedet og deretter i 30 minutter 

b) Det skal medføres minst tilstrekkelig drivstoff og olje til at flyet kan fly til 
bestemmelsesstedet og deretter i 45 minutter 

c) Det skal medføres minst tilstrekkelig drivstoff og olje til at flyet kan fly til 
bestemmelsesstedet og deretter i 60 minutter 

d) Det skal medføres minst tilstrekkelig drivstoff og olje til at flyet kan fly til 
bestemmelsesstedet og returnere til utgangspunktet uten å fylle drivstoff eller 
olje 

 
44 
BSL D fastsetter at minstekrav til drivstoff for VFR-flyging er tilstrekkelig beholdning 
om bord til bestemmelsesstedet pluss 45 minutter. For øvrig gjelder at: 

a) Reservebensinen må inkludere flyging i forbindelse med alternativ 
fremgangsmåte dersom flygingen på grunn av været ikke kan gjennomføres 
som planlagt 

b) Det må tas hensyn til forsinkelser som kan oppstå under flyging og 
reservebensinen må være tilstrekkelig til at flygingen kan gjennomføres på en 
sikker måte 

c) Det skal alltid fylles fulle tanker, så sant flyets maksimalvekt ikke overskrides 
d) a og b ovenfor 

 
45 
Privatflygere skal ifølge BSL D utarbeide en operativ flygeplan: 

a) Bare for VFR-flyging som skal utføres mer enn 100 NM fra startplassen 
b) For all IFR-flyging og for VFR-flyging som skal utføres mer enn 50 NM fra 

startplassen 
c) Bare for all IFR-flyging og for VFR-flyging som skal utføres mer enn 100 NM 

fra startplassen 
d) Kun for IFR-flyging 

 
46 
Du akter å foreta en VFR-flyging med passasjerer. En betingelse for å kunne gjøre 
det er? 

a) Har 5 timer de siste 12 måneder som fartøysjef. 
b) Har gjennomgått PC eller ST i løpet av de siste 24 måneder. 
c) Har 12 timer de siste 12 måneder som fartøysjef på den aktuelle flytype eller 

på fly innenfor aktuell klasse. 
d) Har utført minst 3 avganger og landinger med den aktuelle flytype eller med fly 

innenfor klassen i løpet av de siste 90 dager. 
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47 
Hva sier alkoholbestemmelsen i Luftfartsloven? 

a) Promillegrensen er 0.2 
b) Promillegrensen er 0.4 
c) Promillegrensen er 0.2 under 10.000 fot og 0.4 over 10.000 fot. 
d) Promillegrensen er 0.5 

 
48 
Når kan en tidligst nyte alkohol dersom en forstår eller må forstå at det kan bli 
innledet politietterforskning vedrørende ens forhold i tjenesten ombord i et luftfartøy? 

a) Nyte alkohol straks etter havariet når det ikke er noen personskade 
b) Tidligst nyte alkohol 4 timer etter hendelsen 
c) Tidligst nyte alkohol 6 timer etter hendelsen 
d) Tidligst nyte alkohol 8 timer etter hendelsen 

 
49 
Hvem er ifølge luftfartsloven ansvarlig for at en flyging forberedes og gjennomføres i 
samsvar med gjeldende bestemmelser? 

a) Luftfartsmyndighetene gjennom lufttrafikktjenestens enheter 
b) Eieren av luftfartøyet 
c) Bruker av luftfartøyet 
d) Fartøysjefen 

 
50 
Hvem er ifølge luftfartsloven ansvarlig for at en flyging forberedes og gjennomføres i 
samsvar med gjeldende bestemmelser? 

a) Luftfartsmyndigheter gjennom lufttrafikktjenestens enheter 
b) Eieren av luftfartøyet 
c) Bruker av luftfartøyet 
d) Fartøysjefen 

 
51 
Hvem skal ifølge luftfartsloven påse at et luftfartøy er luftdyktig? 

a) Fartøysjefen eller annenføreren. 
b) Luftfartstilsynet. 
c) Fartøysjefen og Luftfartstilsynet. 
d) Eier eller bruker og fartøysjef. 

 
52 
Ifølge luftfartsloven blir et norsk luftdyktighetsbevis ugyldig: 

a) Når det ikke er foretatt endringer med fartøyet eller dets utstyr som kan ha 
betydning for luftdyktigheten 

b) Når fartøyet ikke har gjennomgått foreskrevet besiktelse 
c) Et luftdyktighetsbevis kan ikke bli ugyldig når det først er utstedt 
d) Når fartøyet har gjennomgått foreskrevet besiktelse 
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53 
Et luftfartøy må for å kunne bli registrert i Norge ha gyldig luftdyktighetsbevis. Slikt 
luftdyktighetsbevis utstedes: 

a) Av luftfartøyets fabrikant 
b) Av det lands luftfartsmyndighet som luftfartøyet er fabrikert i 
c) Av den norske luftfartsmyndighet 
d) Av et autorisert verksted for luftfartøyer 

 
54 
Hva er TMA? 

a) Et relativt større område (kontrollert luftrom) der luftleder går sammen i 
nærheten av en eller flere landingsplasser 

b) Et kontrollert luftrom mellom 2 innflygingssoner, som har en bredde på 10 NM 
om minimumshøyde på 2000 fot over terrenget 

c) Et ikke kontrollert luftrom 
d) Et luftrom som befinner seg umiddelbart rundt en landingsplass, og som 

strekker seg fra bakken og opp til innflygingssonen 
 
55 
Hvilken måleenhet for høydemålerinnstilling blir normalt gitt fra den norske 
lufttrafikktjenestens enheter? 

a) Millimeter 
b) Hectopascal 
c) Tommer 
d) Millibar 

 
56 
Kan en AFIS-enhet gi landingsklarering? 

a) Ja 
b) Bare i visse tilfelle 
c) Nei 
d) Ja, hvis banen er klar 

 
57 
Definisjon av flysikt er: 

a) Sikten i alle retninger fra førerrommet i et luftfartøy under flyging 
b) Sikten fremover fra førerrommet i et fly langs rullebanen i avgangsøyeblikket 
c) Sikten fremover og til siden fra førerrommet i et luftfartøy under flyging 
d) Sikten fremover fra førerrommet i et luftfartøy under flyging 

 
58 
Hva er definisjonen på skydekkehøyde (ceiling)? 

a) Den vertikale avstand fra bakken eller vannet til det laveste observerte skylag. 
b) Tykkelsen på de skylag som observeres 
c) Den vertikale avstand fra bakken eller vannet til underkant av det laveste 

skylag under 6000 meter som dekker mer enn halve himmelen 
d) Avstanden mellom bakken og det laveste skylag under 2000 meter som 

dekker mindre enn halve himmelen 
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59 
Hvor mange flygeinformasjonsregioner (FIR) er norsk luftrom inndelt i? 

a) 2 
b) 3 foruten Bodø Oceanic FIR 
c) 4 foruten Bodø Oceanie FIR 
d) 1 


