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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/373 

av 1. mars 2017 

om fastsettelse av felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for 

lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse, om oppheving av forordning (EF) nr. 482/2008 og gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 1034/2011, (EU) nr. 1035/2011 og (EU) 2016/1377, og om endring av forordning (EU) nr. 677/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 8b nr. 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 550/2004 av 10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester i 

Det felles europeiske luftrom (tjenesteytingsforordningen)(2), særlig artikkel 4 og 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det 

felles europeiske luftrom («luftromsforordningen»)(3), særlig artikkel 6 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011(4) og (EU) nr. 1035/2011(5) fastsetter henholdsvis krav 

til sikkerhetstilsyn innen lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og felles krav til yting av flysikringstjenester. De 

sistnevnte kravene må oppfylles av de aktuelle tjenesteyterne for at de skal få utstedt sertifikatene nevnt i artikkel 7 nr. 1 

i forordning (EF) nr. 550/2004 og artikkel 8b nr. 2 i forordning (EF) nr. 216/2008. Nevnte forordninger fastsetter også 

krav til vedkommende myndigheter som er ansvarlige for å utstede disse sertifikatene, og som utøver tilsyns- og 

håndhevingsoppgaver, i samsvar med artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004(6), artikkel 2 

og artikkel 7 nr. 7 i forordning (EF) nr. 550/2004 og artikkel 10 og 22a i forordning (EF) nr. 216/2008. 

2) Kravene i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011 og (EU) nr. 1035/2011 har særlig til formål i en innledende 

fase å gjennomføre de grunnleggende kravene til yting av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester («ATM/ANS») 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 62 av 8.3.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 196/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10. 

(3) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20. 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011 av 17. oktober 2011 om sikkerhetstilsyn innen lufttrafikkstyring og 

flysikringstjenester og om endring av forordning (EU) nr. 691/2010 (EUT L 271 av 18.10.2011, s. 15). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 av 17. oktober 2011 om fastsettelse av felles krav til yting av flysikrings-

tjenester og om endring av forordning (EF) nr. 482/2008 og (EU) nr. 691/2010 (EUT L 271 av 18.10.2011, s. 23). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et felles 

europeisk luftrom (EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1). 
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angitt i forordning (EF) nr. 216/2008, særlig for å sikre samsvar med artikkel 8b og 22a i forordning (EF) nr. 216/2008 

samt dens vedlegg Vb og muliggjøre oppstart av standardiseringsinspeksjoner i samsvar med artikkel 24 i forordning 

(EF) nr. 216/2008. 

3) Kravene angitt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011 og (EU) nr. 1035/2011 bør nå suppleres og ajourføres i 

lys av den tekniske utvikling. Det bør også presiseres at for at tjenesteytere skal kunne få utstedt og beholde et sertifikat 

eller avgi en erklæring i samsvar med denne forordning, må de overholde og fortsette å overholde disse kravene samt de 

grunnleggende kravene nevnt i artikkel 8b nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. Dessuten bør det sikres konsekvens 

mellom disse kravene og kravene angitt i kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(1), (EU) nr. 1178/2011(2), (EU)  

nr. 139/2014(3) og (EU) 2015/340(4), for derigjennom å bevege seg mot et «helhetlig system», som innebærer en logisk 

og teknologisk ensartet metode på tvers av de forskjellige feltene. Derfor bør kravene angitt i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 1034/2011 og (EU) nr. 1035/2011 nå fastsettes i én enkelt rettsakt, og gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1034/2011 og (EU) nr. 1035/2011 bør oppheves. 

4) Felles regler for sertifisering av og tilsyn med de berørte tjenesteyterne er av avgjørende betydning for å øke 

medlemsstatenes tillit til hverandres systemer. Derfor, og for å sikre et høyest mulig sikkerhetsnivå, bør det utarbeides 

strengere ensartede krav til tjenesteyting og tilsyn med tjenester. Dette bør sikre sikker yting av flysikringstjenester av 

høy kvalitet og gjensidig anerkjennelse av sertifikater i hele Unionen og derved øke den frie bevegeligheten for og 

forbedre tilgangen til disse tjenestene. 

5) For å sikre en harmonisert metode for sertifisering og tilsyn bør tiltakene som skal iverksettes med hensyn til 

sikkerheten for systemer, komponenter i bruk og data, samordnes mellom medlemsstatene, funksjonelle luftromsblokker 

og det nettet som utgjøres av tjenestene, funksjonene og produktene som tilbys av tjenesteytere, nettverksforvalteren, 

flyplasser og andre personer som sørger for den nødvendige infrastrukturen for luftfartsoperasjoner. 

6) Sikkerhetsstyring sikrer identifikasjon, vurdering og minimering av sikkerhetsrisikoer samt av sårbarhet som påvirker 

sikkerheten. Det er derfor nødvendig å gi en mer presis definisjon av kravene knyttet til sikkerhetsvurderingen av 

endringer i funksjonssystemet til en sertifisert organisasjon. Disse kravene bør tilpasses idet det tas hensyn til at krav 

knyttet til håndtering av endringer skal innarbeides i den felles regelverksstrukturen for sikkerhet i sivil luftfart, og til 

den erfaringen som berørte parter og vedkommende myndigheter har opparbeidet seg på området sikkerhetstilsyn. 

7) Det bør innføres en sikkerhetskultur som et aspekt i tjenesteyternes ledelsessystemer på en måte som fremmer forståelse 

og forbedring av disse systemene, samtidig som behovet for å styrke ledelsessystemene ytterligere vedkjennes, særlig 

ved å innarbeide pålitelig rapportering av tilfeller. 

8) Det bør presiseres hvilke myndigheter som har ansvar for oppgavene knyttet til sertifisering, tilsyn og håndheving når 

det gjelder tjenesteytere som er omfattet av denne forordning, i samsvar med kriteriet definert i artikkel 7 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 550/2004 og oppgavene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået») i henhold til artikkel 22a i 

forordning (EF) nr. 216/2008, og uten at det berører kravene i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 550/2004. Byrået bør være 

vedkommende myndighet for tilbydere av datatjenester og for nettverksforvalteren i lys av arten og omfanget av de 

tjenestene som ytes. For å oppfylle målene i forordning (EF) nr. 216/2008, særlig målene angitt i dens artikkel 2 nr. 2 

bokstav d), og i artikkel 1 nr. 3 i forordning (EF) nr. 549/2004 er det også hensiktsmessig å tilpasse kravene til 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsoperasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 av 3. november 2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 av 25.11.2011, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 139/2014 av 12. februar 2014 om fastsettelse av krav og administrative framgangsmåter for flyplasser i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 44 av 14.2.2014, s. 1). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) 2015/340 av 20. februar 2015 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

sertifikater og attester for flygeledere i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008, om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 805/2011 (EUT L 63 av 6.3.2015, s. 1). 
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vedkommende myndigheter til utviklingen i sikkerhetsstyringskonseptene i Den internasjonale organisasjon for sivil 

luftfart («ICAO»), særlig innføringen av myndighetens ledelsessystem samt gjennomføring av det nasjonale 

flysikkerhetsprogrammet og samordning mellom disse myndighetene. 

9) Det bør presiseres at når vedkommende myndigheter utfører sine sertifiserings-, tilsyns- og håndhevingsoppgaver i 

henhold til denne forordning, bør de være uavhengige av alle tjenesteytere ved at det sikres at disse myndighetene er 

tilstrekkelig atskilt fra tjenesteyterne, minst på funksjonsnivå, og at eventuelle mulige interessekonflikter unngås. Målet 

er å sikre at disse myndighetene er objektive og upartiske, og å sikre at deres oppgaver i henhold til denne forordning 

utføres med høy kvalitet. 

10) Byrået bør opprette en database med relevant informasjon om vedkommende myndigheter for å lette standardinspeksjoner 

av og samordning med vedkommende myndigheter, og for å bistå Kommisjonen i utførelsen av dens oppgaver. 

11) Med sikte på å sikre at kravene til tjenesteytere fastsatt i denne forordning til enhver tid er oppfylt, og at vedkommende 

myndigheter effektivt kan utføre sine oppgaver i henhold til denne forordning, i samsvar med artikkel 4 nr. 3 og 4 i 

forordning (EF) nr. 549/2004, bør disse myndighetene gis en viss særlig undersøkelsesmyndighet i tillegg til muligheten 

til å gjennomføre inspeksjoner og undersøkelser nevnt i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 550/2004 og i artikkel 10  

nr. 2 og 3 i forordning (EF) nr. 216/2008. Det bør presiseres at slik myndighet bør utøves i samsvar med gjeldende 

nasjonal rett, idet det tas behørig hensyn til en rekke særlige bestemmelser som har som formål å sikre en rimelig 

balanse mellom alle aktuelle rettigheter og interesser i en bestemt sak. 

12) Personellet som håndterer elektroniske systemer for lufttrafikksikkerhet og er ansatt av en tjenesteyter eller nettverks-

forvalteren, bør være underlagt en harmonisert ordning for opplæring og kompetansevurdering. Tjenesteyteren eller 

nettverksforvalteren bør også sikre at personellet fra organisasjoner den har inngått en underleverandøravtale med, er 

behørig kvalifisert. Derfor bør nærmere bestemmelser om opplæring og kompetansevurdering for slikt personell tas med 

i denne forordning. 

13) For å sikre et høyt sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Unionen bør tiltakene angitt i denne forordning gjenspeile det 

nåværende utviklingstrinn i teknikken innenfor flysikkerhet, herunder beste praksis og den vitenskapelige og tekniske 

utvikling innen flyværtjenester. Denne forordning bør derfor bygge på gjeldende ICAO-standarder og anbefalt praksis, 

særlig vedlegg 3 til Konvensjonen om internasjonal sivil luftfart undertegnet i Chicago 7. desember 1944 (Chicago-

konvensjonen) om flyværtjeneste for internasjonal luftfart, samtidig som man benytter seg av erfaringen fra yting av 

flyværtjenester i Unionen og resten av verden, og sikrer forholdsmessighet etter yteren av flyværtjenestens størrelse, 

type og kompleksitet. 

14) Det bør fastsettes felles krav til sertifisering av og tilsyn med ytere av datatjenester for å sikre at ytere av luftfartsdata til 

bruk på luftfartøyer behandler dataene på en hensiktsmessig måte som oppfyller kravene til sluttbrukerne av luftrommet 

og muliggjør sikre operasjoner med ytelsesbasert navigasjon. 

15) Luftfartsindustrien og vedkommende myndigheter i medlemsstatene bør gis tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de nye 

rammereglene fastsatt ved denne forordning, og til å erstatte sertifikatene som er utstedt før anvendelsesdatoen for 

denne forordning. 

16) For å sikre samsvar med forordning (EU) nr. 965/2012 bør imidlertid de relevante bestemmelsene i denne forordning få 

anvendelse på ytere av datatjenester allerede fra et tidligere tidspunkt. Dessuten bør disse yterne på frivillig basis gis 

mulighet til å søke om, og få, de relevante sertifikatene allerede umiddelbart etter denne forordnings ikrafttredelse, slik 

at de, som enheter som ikke er underlagt gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011, men som er omfattet av 

Byråets ordning med utstedelse av frivillige akseptbrev, kan dra nytte av tidlig anvendelse av denne forordning i så 

henseende og gjensidig anerkjennelse av disse sertifikatene. En slik tidlig anvendelse av denne forordning med hensyn 

til ytere av datatjenester vil også frita luftfartøyoperatører fra tilsynsansvaret når det inngås underleverandøravtaler om 

disse yternes tjenester, så snart yteren er sertifisert for luftfartsdatabaser. Dersom en slik yter benytter seg av denne 

muligheten, bør den være bundet av de gjeldende kravene i denne forordning for å få et sertifikat, og deretter løpende 
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være bundet av disse kravene. På bakgrunn av at ytere av datatjenester gis denne muligheten, bør de relevante 

bestemmelsene i denne forordning med hensyn til vedkommende myndighet for disse yterne, som i dette tilfellet bare er 

Byrået, også få anvendelse allerede fra denne forordnings ikrafttredelsesdato. 

17) Bestemmelsene i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012(1) bør suppleres med aspekter knyttet til 

yting av lufttrafikktjenester, for å sikre samsvar mellom tjenesteyting og flygeres og lufttrafikktjenestepersonells 

handlinger og krav i henhold til nevnte forordning. 

18) Hvorvidt en endring foreslått av en tjenesteyter kan godtas ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt, bør vurderes på 

grunnlag av analysen av risikoene forbundet med å innføre en endring i dens funksjonssystem, inndelt etter kvantitative 

eller kvalitative objektive vurderingskriterier, eller en kombinasjon av dette, og skal bestemmes på lokalt plan. 

19) Av hensyn til sammenhengen og anvendeligheten bør bestemmelsene i kommisjonsforordning (EF) nr. 482/2008(2) 

innarbeides i denne forordning, og kommisjonsforordning (EF) nr. 482/2008 bør derfor oppheves. 

20) Kravene i artikkel 12 og 21 i kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011(3) og i dens vedlegg VI bør innarbeides i denne 

forordning for å sikre en harmonisert tilnærming for alle tjenesteytere. Derfor bør nevnte bestemmelser utgå. 

21) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1377(4), som ennå ikke har fått anvendelse, inneholder en rekke 

feil. For å fjerne disse feilene, samtidig som det sikres nødvendig juridisk klarhet, bør gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1377 oppheves i sin helhet og erstattes med reglene fastsatt i denne forordning. 

22) Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på uttalelsen Byrået har avgitt i samsvar med artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og 

artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

23) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 5 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 549/2004. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter krav til 

1) yting av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester («ATM/ANS») og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring 

(«ATM-nettverksfunksjoner») for den allmenne lufttrafikken, særlig til fysiske eller juridiske personer som yter slike 

tjenester og funksjoner, 

2) vedkommende myndigheter og godkjente organer som opptrer på deres vegne, som utfører sertifiserings-, tilsyns- og 

håndhevingsoppgaver overfor yterne av de tjenestene og funksjonene som er nevnt i nr. 1.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 av 26. september 2012 om fastsettelse av felles lufttrafikkregler og 

driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter for flysikring, og om endring av gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010 (EUT  

L 281 av 13.10.2012, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 482/2008 av 30. mai 2008 om opprettelse av et system for sikkerhetsbekreftelse av programvare, som skal 

gjennomføres av ytere av flysikringstjenester, og om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 2096/2005 (EUT L 141 av 31.5.2008,  

s. 5). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 av 7. juli 2011 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av nettverksfunksjoner for 

lufttrafikkstyring (ATM) og om endring av forordning (EU) nr. 691/2010 (EUT L 185 av 15.7.2011, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1377 av 4. august 2016 om fastsettelse av felles krav til tjenesteytere og tilsyn innen 

lufttrafikkstyring og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring, om oppheving av forordning (EF) nr. 482/2008 

og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011 og (EU) nr. 1035/2011, og om endring av forordning (EU) nr. 677/2011 (EUT L 226 av 

19.8.2016, s. 1). 
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene i vedlegg I og følgende definisjoner anvendelse: 

1) Definisjonene i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 549/2004 og artikkel 3 i forordning (EF) nr. 216/2008, unntatt definisjonen 

av «sertifikat» i artikkel 2 nr. 15 i forordning (EF) nr. 549/2004; videre menes med 

2) «tjenesteyter» enhver fysisk eller juridisk person som yter ATM-/ANS-funksjoner eller -tjenester som definert) i artikkel 3 

bokstav q i forordning (EF) nr. 216/2008, eller andre ATM-nettverksfunksjoner, enten enkeltvis eller samlet, for allmenn 

lufttrafikk, 

3) «nettverksforvalter» et organ som er opprettet i samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 551/2004 for å utføre 

oppgavene fastsatt i nevnte artikkel og i artikkel 3 og 4 i forordning (EU) nr. 677/2011, 

4) «felleseuropeisk tjeneste» en virksomhet som er utformet og opprettet for brukere i de fleste eller alle medlemsstatene, og 

som også kan strekke seg utover luftrommet over det territoriet der traktaten får anvendelse, 

5) «yter av datatjenester» (DAT-yter) en organisasjon som er 

a) type 1 DAT-yter som behandler luftfartsdata til bruk om bord på luftfartøyer og tilbyr en luftfartsdatabase som 

oppfyller kravene til datakvalitet (DQR) under kontrollerte forhold, i tilfeller der det ikke er bestemt kompatibilitet med 

tilsvarende flybåren/flybåret programvare/utstyr, 

b) type 2 DAT-yter som behandler luftfartsdata og tilbyr en luftfartsdatabase til bruk på sertifisert programvare/utstyr for 

luftfartøyer, som oppfyller kravene til datakvalitet (DQR) i tilfeller der det er bestemt kompatibilitet med den/det 

aktuelle programvaren/utstyret. 

Artikkel 3 

Yting av ATM/ANS og ATM-nettverksfunksjoner 

1. Medlemsstatene skal sikre at det ytes hensiktsmessige ATM/ANS og ATM-nettverksfunksjoner i samsvar med denne 

forordning på en måte som letter den allmenne lufttrafikken, idet det tas hensyn til sikkerhet og trafikkbehov. 

2. Dersom medlemsstatene vedtar tilleggsbestemmelser for å utfylle denne forordning på områder som i henhold til denne 

forordning er overlatt til medlemsstatene, skal slike bestemmelser følge de standardene og anbefalte praksisene som er fastsatt i 

Chicago-konvensjonen. Dersom bestemmelsene i artikkel 38 i Chicago-konvensjonen benyttes, skal medlemsstatene i tillegg til 

å underrette Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart underrette Det europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået»), sammen 

med en behørig begrunnelse, senest to måneder etter at tilleggsbestemmelsene er vedtatt. 

3. Medlemsstatene skal i samsvar med Chicago-konvensjonen offentliggjøre disse tilleggsbestemmelsene i sine 

luftfartspublikasjoner. 

4. Dersom en medlemsstat beslutter å konkurranseutsette ytingen av visse særlige lufttrafikktjenester, skal vedkommende 

medlemsstat treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at ytere av disse tjenestene verken opptrer på en måte som har som 

formål eller følge å hindre, begrense eller vri konkurransen, eller opptrer på en slik måte at de misbruker en dominerende 

stilling i henhold til gjeldende unionsrett eller nasjonal rett. 

Artikkel 4 

Vedkommende sertifiserings-, tilsyns- og håndhevingsmyndighet 

1. Vedkommende myndighet med ansvar for utstedelse av sertifikater til tjenesteytere og eventuelt for mottakskvitteringer 

for erklæringer fra ytere av flygeinformasjonstjenester nevnt i artikkel 7, samt for tilsyn og håndheving når det gjelder 

tjenesteytere, skal være den nasjonale tilsynsmyndigheten nevnt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 549/2004 i den medlemsstaten 

der den fysiske eller juridiske personen som søker om sertifikatet eller avgir erklæringen, har sitt hovedforetak eller eventuelt 

sitt forretningskontor, med mindre Byrået er vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 22a i forordning (EF) 

nr. 216/2008.  
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For formålene i denne forordning skal ytere av datatjenester og nettverksforvalteren anses å være felleseuropeiske tjenesteytere 

som, i samsvar med i artikkel 22a bokstav c) i forordning (EF) nr. 216/2008, har Byrået som sin vedkommende myndighet. 

2. Vedkommende myndigheter nevnt i nr. 1 skal oppfylle kravene fastsatt i vedlegg II. 

3. Dersom en av de berørte tjenesteyterne er en organisasjon som har Byrået som sin vedkommende myndighet, skal 

vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstater samarbeide med Byrået for å sikre at kravene fastsatt i nr. 1, 2 og 3 i 

ATM/ANS.AR.A.005 bokstav b) i vedlegg II overholdes, dersom 

a) tjenesteytere yter tjenester som gjelder funksjonelle luftromsblokker som omfatter luftrom som hører inn under ansvars-

området til flere enn én medlemsstat, som nevnt i artikkel 2 nr. 3 i forordning (EF) nr. 550/2004, eller 

b) tjenesteytere yter flysikringstjenester over landegrensene som nevnt i artikkel 2 nr. 5 i forordning (EF) nr. 550/2004. 

4. Dersom en medlemsstat har utpekt eller opprettet mer enn én vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 549/2004, eller som nevnt i artikkel 2 nr. 3–6 i forordning (EF) nr. 550/2004, for å utføre sertifiserings-, 

tilsyns- og håndhevingsoppgavene i henhold til denne forordning, skal den sikre at ansvarsområdene for hver av disse 

myndighetene er klart definert, særlig med hensyn til ansvar, geografisk begrensning og luftromsbegrensning. I slike tilfeller 

skal disse myndighetene opprette innbyrdes samordning, basert på skriftlige ordninger, med sikte på å sikre effektivt tilsyn og 

håndheving overfor alle tjenesteytere som de har utstedt sertifikater til, eller, dersom det er relevant, som har avgitt erklæringer 

til dem. 

5. Når vedkommende myndigheter utfører sine sertifiserings-, tilsyns- og håndhevingsoppgaver i samsvar med denne 

forordning, skal de være uavhengig av alle tjenesteytere. Denne uavhengigheten skal sikres gjennom et hensiktsmessig skille, 

minst på funksjonsnivå, mellom vedkommende myndigheter og tjenesteyterne. I den forbindelse skal medlemsstatene sikre at 

vedkommende myndigheter utøver sin myndighet upartisk og med innsynsmulighet. 

6. Medlemsstatene og, dersom Byrået er vedkommende myndighet, Kommisjonen skal sikre at deres vedkommende 

myndigheter ikke tillater at deres personell deltar ved sertifiserings-, tilsyns- og håndhevingsoppgavene som denne myndighet 

utfører i henhold til denne forordning, dersom det er noe som tyder på at slik deltakelse, direkte eller indirekte, kan medføre en 

interessekonflikt, særlig knyttet til familierelaterte eller økonomiske interesser. 

7. Byrået skal vedlikeholde en database med kontaktopplysninger for vedkommende myndigheter nevnt i nr. 1. For dette 

formål skal medlemsstatene underrette Byrået om deres vedkommende myndigheters navn og adresse samt om eventuelle 

endringer av disse. 

8. Medlemsstatene og, dersom Byrået er vedkommende myndighet, Kommisjonen skal bestemme hvilke ressurser som er 

nødvendige og hvilken kapasitet som kreves av vedkommende myndigheter for at de skal kunne utføre sine oppgaver, i samsvar 

med artikkel 4 nr. 4 i forordning (EF) nr. 549/2004 og artikkel 22a i forordning (EF) nr. 216/2008, idet det tas hensyn til alle 

relevante faktorer, herunder en vurdering utført av de respektive vedkommende myndigheter for å bestemme hvilke ressurser 

som er nødvendige for at de skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til denne forordning. 

Artikkel 5 

Vedkommende myndighets myndighet nevnt i artikkel 4 

1. Vedkommende myndigheter skal, dersom det er nødvendig for å kunne utføre sine sertifiserings-, tilsyns- og håndhevings-

oppgaver i henhold til denne forordning, ha myndighet til å 

a) kreve at tjenesteytere som er underlagt deres tilsyn, framlegger alle nødvendige opplysninger, 

b) kreve at enhver representant, leder eller annet medlem av personellet hos disse tjenesteyterne gir muntlige forklaringer på 

alle fakta, dokumenter, gjenstander, prosedyrer eller andre emner som er relevante for tilsynet med tjenesteyteren, 

c) få adgang til alle lokaler og all grunn, herunder operasjonssteder, og disse tjenesteyternes transportmidler,  



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/121 

 

d) undersøke, kopiere eller lage utdrag fra alle dokumenter, registre eller data som innehas av eller er tilgjengelige for disse 

tjenesteyterne, uansett hvilket medium disse opplysningene er lagret på, 

e) foreta tilsyn, vurderinger og undersøkelser av samt inspeksjoner hos disse tjenesteyterne. 

2. Vedkommende myndigheter skal, dersom det er nødvendig for at de skal kunne utføre sine sertifiserings-, tilsyns- og 

håndhevingsoppgaver i henhold til denne forordning, også ha myndighet til å utøve den myndighet som er fastsatt i nr. 1, 

overfor organisasjoner den har inngått en underleverandøravtale med som er underlagt tjenesteyternes tilsyn, som nevnt i 

ATM/ANS.OR.B.015 i vedlegg III. 

3. Myndigheten fastsatt i nr. 1 og 2 skal utøves i samsvar med nasjonal rett i den medlemsstaten der den aktuelle 

virksomheten finner sted, idet det tas behørig hensyn til behovet for å sikre en effektiv utøvelse av denne myndigheten og til 

rettighetene og de rettmessige interessene til tjenesteyteren og en eventuell berørt tredjemann, samt i samsvar med 

forholdsmessighetsprinsippet. Dersom det i henhold til gjeldende nasjonal rett kreves forhåndstillatelse fra en rettsmyndighet i 

den berørte medlemsstaten for å få adgang til lokaler, grunn og transportmidler som nevnt i bokstav c) i nr. 1, skal den aktuelle 

myndigheten utøves først etter at slik forhåndstillatelse er innhentet. 

Under utøvelsen av den myndighet som er fastsatt i nr. 1 og 2, skal vedkommende myndighet sikre at medlemmene av dens 

personell og eventuelt andre sakkyndige som deltar i den aktuelle virksomheten, er behørig godkjent. 

4. Vedkommende myndigheter skal treffe eller iverksette egnede håndhevingstiltak som er nødvendige for å sikre at 

tjenesteyterne som de har utstedt et sertifikat til, eller, dersom det er relevant, som har avgitt en erklæring til dem, oppfyller og 

fortsetter å oppfylle kravene i denne forordning. 

Artikkel 6 

Tjenesteytere 

Tjenesteyterne skal tildeles et sertifikat og ha rett til å utøve de særskilte rettighetene de er tildelt innenfor rammen av dette 

sertifikatet, dersom de i tillegg til kravene nevnt i artikkel 8b nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008 oppfyller og fortsetter å 

oppfylle følgende krav: 

a) For alle tjenesteytere, kravene fastsatt i vedlegg III (del-ATM/ANS.OR) underavdeling A og B og i vedlegg XIII  

(del-PERS). 

b) For andre tjenesteytere enn ytere av lufttrafikktjenester, i tillegg til kravene i bokstav a), kravene fastsatt i vedlegg III  

(del-ATM/ANS.OR) underavdeling C. 

c) For ytere av flysikringstjenester, ytere av trafikkflytstyring og nettverksforvalteren, i tillegg til kravene i bokstav a), 

kravene fastsatt i vedlegg III (del-ATM/ANS.OR) underavdeling D. 

d) For ytere av lufttrafikktjenester, i tillegg til kravene i bokstav a) og c), kravene fastsatt i vedlegg IV (del-ATS). 

e) For ytere av flyværtjenester, i tillegg til kravene i bokstav a), b) og c), kravene fastsatt i vedlegg V (del-MET). 

f) For ytere av luftfartsinformasjonstjenester, i tillegg til kravene i bokstav a), b) og c), kravene fastsatt i vedlegg VI  

(del-AIS). 

g) For ytere av datatjenester, i tillegg til kravene i bokstav a) og b), kravene fastsatt i vedlegg VII (del-DAT). 

h) For ytere av kommunikasjons-, navigasjons- eller overvåkingstjenester, i tillegg til kravene i bokstav a), b) og c), kravene 

fastsatt i vedlegg VIII (del-CNS). 

i) For ytere av trafikkflytstyring, i tillegg til kravene i bokstav a), b) og c), kravene fastsatt i vedlegg IX (del-ATFM). 

j) For ytere av luftromsstyring, i tillegg til kravene i bokstav a) og b), kravene fastsatt i vedlegg X (del-ASM).  
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k) For ytere av prosedyreutforming, i tillegg til kravene i bokstav a) og b), kravene fastsatt i vedlegg XI (del-ASD), dersom 

disse kravene vedtas av Kommisjonen. 

l) For nettverksforvalteren, i tillegg til kravene i bokstav a), b) og c), kravene fastsatt i vedlegg XII (del-NM). 

Artikkel 7 

Erklæring fra ytere av flygeinformasjonstjenester 

Dersom medlemsstatene tillater at ytere av flygeinformasjonstjenester erklærer at de har evne og midler til å ivareta det ansvaret 

som er forbundet med tjenestene som ytes i samsvar med artikkel 8b nr. 3 i forordning (EF) nr. 216/2008, skal disse yterne, i 

tillegg til kravene nevnt i artikkel 8b nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008, oppfylle kravene fastsatt i ATM/ANS.OR.A.015 i 

vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 8 

Eksisterende sertifikater 

1. Sertifikater som er utstedt i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011, skal anses å være utstedt i 

samsvar med denne forordning. 

2. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2021 erstatte sertifikatene nevnt i nr. 1 med sertifikater i det formatet som er fastsatt i 

tillegg 1 til vedlegg II. 

Artikkel 9 

Oppheving og endring 

1. Forordning (EF) nr. 482/2008 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011 og (EU) nr. 1035/2011 oppheves. 

2. Gjennomføringsforordning (EU) 2016/1377 oppheves. 

3. Artikkel 12 og 21 i forordning (EU) nr. 677/2011 og vedlegg VI til nevnte forordning utgår. 

Artikkel 10 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 2. januar 2020. 

Imidlertid gjelder følgende: 

1) Artikkel 9 nr. 2 får anvendelse fra den dato denne forordning trer i kraft. 

2) Når det gjelder Byrået, får artikkel 4 nr. 1, 2, 5, 6 og 8 samt artikkel 5 anvendelse fra den dato denne forordning trer i kraft. 

3) Når det gjelder ytere av datatjenester, får artikkel 6 uansett anvendelse fra 1. januar 2019 og, dersom en slik yter søker om 

og blir tildelt et sertifikat i samsvar med artikkel 6, fra den dato denne forordning trer i kraft. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 1. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

DEFINISJONER AV TERMER SOM BRUKES I VEDLEGG II–XIII 

(del-DEFINISJONER) 

I vedlegg II–XIII menes med 

 1) «akseptable samsvarskriterier» (AMC, Acceptable Means of Compliance) ikke-bindende standarder vedtatt av Byrået for 

å illustrere kriterier for å oppnå samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler, 

 2) «arbeidsflyging» en luftfartøyoperasjon der et luftfartøy brukes til spesialiserte tjenester som for eksempel landbruk, 

bygg og anlegg, fotografering, landmåling, observasjon og patruljering, søke- og redningsaksjoner eller reklameflyging, 

 3) «flyplassens klimatologiske oversikt» en kortfattet oversikt over bestemte meteorologiske elementer på en flyplass, 

basert på statistiske data, 

 4) «flyplassens klimatologiske tabell» en tabell som viser statistiske data om observert forekomst av ett eller flere 

meteorologiske elementer på en flyplass, 

 5) «flyplassens høyde» høyden på det høyeste punktet på landingsområdet, 

 6) «flygeinformasjonstjeneste på flyplassen» (AFIS, Aerodrome Flight Information Service) flygeinformasjons- og 

alarmtjeneste for flyplasstrafikk på en flyplass, 

 7) «flyplassens flyværtjenestekontor» et kontor som har ansvar for meteorologiske tjenester på en flyplass, 

 8) «flyplassvarsling» opplysninger utsendt av et flyværtjenestekontor på en flyplass om eksisterende eller forventede 

værforhold som kan virke negativt inn på luftfartøyer på bakken, herunder parkerte luftfartøyer og flyplassens anlegg og 

tjenester, 

 9) «luftfartsdata» en framstilling av luftfartsrelaterte fakta, begreper eller instrukser på en formalisert måte som egner seg 

for kommunikasjon, tolkning eller behandling, 

 10) «luftfartsdatabase» en samling av luftfartsdata organisert og ordnet som et strukturert datasett som er lagret elektronisk 

på systemer, og som er gyldig i et bestemt tidsrom og kan oppdateres, 

 11) «fast kommunikasjonstjeneste for luftfarten» (AFS, Aeronautical Fixed Service) en telekommunikasjonstjeneste mellom 

angitte faste punkter som hovedsakelig er opprettet for flysikring og for å sikre regelmessig, effektiv og økonomisk 

lufttrafikk, 

 12) «fast telekommunikasjonsnett for luftfarten» (AFTN, Aeronautical Fixed Telecommunication Network) et globalt system 

med faste kommunikasjonsforbindelser for luftfarten som er opprettet som en del av den faste kommunikasjonstjenesten 

for luftfarten (AFS) og beregnet på utveksling av meldinger og/eller digitale data mellom faste kommunikasjonsstasjoner 

for luftfarten som har samme eller kompatible kommunikasjonsegenskaper, 

 13) «luftfartsinformasjon» informasjon som er resultat av samling, analyse og formatering av luftfartsdata, 

 14) «kartleggingsdata for flyplasser» data som samles inn med henblikk på å utarbeide kartleggingsdata for flyplasser, 

 15) «kartleggingsdatabase for flyplasser» (AMDB, Aerodrome Mapping Database) kartleggingsdata for flyplasser organisert 

og ordnet som et strukturert datasett, 

 16) «flyværstasjon» en stasjon som gjør observasjoner og avgir meteorologiske rapporter til bruk i luftfarten, 

 17) «rapport fra luftfartøy» rapport fra et luftfartøy under flyging som er utarbeidet i samsvar med kravene om posisjon samt 

operasjonell og/eller meteorologisk rapportering, 

 18) «luftfartøy» alle maskiner som kan bæres opp i atmosfæren av andre reaksjoner i luften enn luftens reaksjoner mot 

jordoverflaten, 

 19) «AIRMET-melding» informasjon utsendt av et meteorologisk overvåkingskontor om forekomst eller forventet forekomst 

av angitte værfenomener underveis som kan påvirke sikkerheten ved flyging i lav høyde og utviklingen av slike 

fenomener i tid og rom, og som ikke allerede er tatt med i værvarselet for flyging i lav høyde i den aktuelle flygeinforma-

sjonsregionen eller en del av denne,  
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 20) «personell som håndterer elektroniske systemer for lufttrafikksikkerhet» (ATSEP, Air Traffic Safety Electronics 

Personnel) alt autorisert personell som er kvalifisert til å betjene, vedlikeholde, ta ut av drift og gjeninnsette i drift utstyr 

som inngår i funksjonssystemet, 

 21) «enhet for lufttrafikktjenester» en fellesbetegnelse for flygekontrollenhet, flygeinformasjonssentral, enhet for 

flygeinformasjonstjeneste på flyplassen eller meldekontor for lufttrafikktjenester, 

 22) «alternativ flyplass» en flyplass som et luftfartøy kan fortsette til når det blir umulig eller utilrådelig å fortsette til eller 

lande på den planlagte landingsflyplassen, der nødvendige tjenester og anlegg er tilgjengelig, der kravene til 

luftfartøyytelse oppfylles, og som er i drift på det forventede brukstidspunktet, 

 23) «alternative samsvarskriterier» (AltMOC) samsvarskriterier som foreslår et alternativ til eksisterende AMC, eller 

kriterier som foreslår nye kriterier for å oppnå samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler 

som Byrået ikke har vedtatt tilknyttet AMC for, 

 24) «høyde over havet» den vertikale avstanden fra havflatens middelnivå til et høydenivå, et punkt eller en gjenstand 

betraktet som et punkt, 

 25) «kontrollsentral» (ACC, Area Control Centre) en enhet som er opprettet for å yte flygekontrolltjenester for kontrollerte 

flyginger i kontrollområder under dens ansvarsområde, 

 26) «områdevarsel for flyging i lav høyde» et varsel for værfenomener i en flygeinformasjonsregion eller et underområde av 

dette, som utstedes for å ivareta flyging under flygenivå 100 (eller under flygenivå 150 i fjellområder, eller høyere om 

nødvendig), 

 27) «områdenavigasjon» (RNAV, area navigation) en navigasjonsmetode som gjør det mulig for et luftfartøy å følge valgfri 

flygevei innenfor dekningsområdet for bakke- eller rombaserte navigasjonshjelpemidler eller innenfor ytelsesgrensene til 

luftfartøyets egne navigasjonshjelpemidler, eller en kombinasjon av disse, 

 28) «argument» en påstand som støttes gjennom slutninger som trekkes ut fra bevismateriale, 

 29) «ASHTAM» en særlig serie av NOTAM som ved hjelp av et bestemt format for en endring i aktiviteten til en vulkan 

melder om et vulkanutbrudd og/eller en sky av vulkansk aske som er av betydning for luftfartøyoperasjoner, 

 30) «ATM-nettverksfunksjon» de funksjonene som nettverksforvalteren utfører i samsvar med forordning (EU) nr. 677/2011, 

 31) «tilsyn» en systematisk, uavhengig og dokumentert framgangsmåte for innhenting og objektiv vurdering for å fastslå i 

hvilken utstrekning kravene oppfylles, 

 32) «autoritativ kilde» 

a) en statlig myndighet eller 

b) en organisasjon som er formelt anerkjent av den statlige myndigheten til å utarbeide og/eller offentliggjøre data som 

oppfyller kravene til datakvalitet (DQR) fastsatt av nevnte medlemsstat, 

 33) «automatisk observasjonssystem» et observasjonssystem som måler, utleder og rapporterer alle nødvendige elementer 

uten menneskelig medvirkning, 

 34) «luftfartsrelatert virksomhet» en enhet, person eller organisasjon, unntatt tjenesteytere som omfattes av denne forordning, 

som blir påvirket av eller påvirker en tjeneste som ytes av en tjenesteyter, 

 35) «pause» en hviletidsperiode i løpet tjenesteperioden da en flygeleder ikke pålegges å utføre oppgaver, 

 36) «sertifisert programvare for luftfartøy» programvare som er godkjent av Byrået som en del av luftfartøyer som er 

omfattet av artikkel 4 i forordning (EF) nr. 216/2008, 

 37) «sky av operasjonell betydning» en sky der skybasen ligger under 1 500 m (5 000 fot) eller under den høyeste verdien for 

minste sektorhøyde, avhengig av hvilken som er høyest, eller en cumulonimbussky eller opptårnet cumulussky uansett 

høyde,  
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 38) «kommersiell lufttransport» alle luftfartøyoperasjoner som innebærer transport av passasjerer, last eller post mot 

godtgjøring eller annet vederlag, 

 39) «kontrollområde» et kontrollert luftrom som strekker seg oppover fra en fastsatt grense over bakken, 

 40) «stress ved kritisk hendelse» uvanlige og/eller ekstreme følelsesmessige, fysiske og/eller atferdsmessige reaksjoner som 

ytrer seg hos en person som følge av en situasjon eller hendelse, 

 41) «datakvalitet» graden eller nivået av sikkerhet for at de leverte dataene oppfyller brukerens datakrav med hensyn til 

nøyaktighet, oppløsning, integritet (eller tilsvarende sikkerhetsnivå), sporbarhet, rettidighet, fullstendighet og format, 

 42) «krav til datakvalitet» (DQR, Data Quality Requirements) en spesifikasjon av kjennetegnene ved dataene (dvs. 

nøyaktighet, oppløsning, integritet (eller tilsvarende sikkerhetsnivå), sporbarhet, rettidighet, fullstendighet og format for 

å sikre at dataene er kompatible med den tiltenkte bruken, 

 43) «alternativ bestemmelsesflyplass» en alternativ flyplass der et luftfartøy vil kunne lande dersom det enten blir umulig 

eller utilrådelig å lande på den planlagte landingsflyplassen, 

 44) «tjeneste» enhver oppgave som en flygeleder er pålagt å utføre av yteren av flygekontrolltjenesten, 

 45) «tjenesteperiode» et tidsrom som begynner når flygekontrolltjenesten pålegger en flygeleder å melde seg til, være 

tilgjengelig for eller begynne tjeneste, og som slutter når flygelederen fritas for tjeneste, 

 46) «høyde» den vertikale avstanden fra havflatens middelnivå til et punkt eller et høydenivå på eller fast forbundet med 

jordoverflaten, 

 47) «alternativ flyplass på ruten» en flyplass der et luftfartøy vil kunne lande dersom en omdirigering blir nødvendig 

underveis, 

 48) «tretthet» en fysiologisk tilstand med redusert mental eller fysisk kapasitet som følge av søvnmangel eller langvarig 

våkenhet, døgnrytme eller arbeidsbyrde (psykisk eller fysisk aktivitet, eller en kombinasjon av dette), som kan svekke en 

persons årvåkenhet og evne til å utføre sine oppgaver på sikker måte, 

 49) «flygedokumentasjon» dokumenter, herunder kart eller skjemaer, som inneholder meteorologiske opplysninger for en 

flyging, 

 50) «flygeinformasjonssentral» (FIC, Flight Information Centre) en enhet som yter flygeinformasjons- og alarmtjeneste, 

 51) «flygeinformasjonsregion» (FIR, Flight Information Region) et nærmere avgrenset luftrom der det ytes flygein-

formasjons- og alarmtjeneste, 

 52) «flygenivå» (FL, Flight Level) en flate med konstant lufttrykk som bestemmes med trykkverdien 1 013,2 hektopascal 

(hPa), og som er atskilt fra andre slike flater gjennom særlige trykkintervaller, 

 53) «testflyging» en flyging i utviklingsfasen av en ny konstruksjon (luftfartøy, framdriftssystemer, deler og utstyr), en 

flyging med sikte på å dokumentere samsvar med sertifiseringsgrunnlaget eller samsvar med typekonstruksjonen for 

nyproduserte luftfartøyer, en flyging med sikte på forsøk med nye konstruksjonsprinsipper som krever ukonvensjonelle 

manøvrer eller profiler der det kan forekomme flyging utenfor det begrensningsområdet som er godkjent for luftfartøyet, 

eller en opplæringsflyging for å utføre noen av nevnte flyginger, 

 54) «værvarsel» en beskrivelse av de forventede værforholdene på et nærmere fastsatt tidspunkt eller tidsrom og for et angitt 

område eller del av luftrommet, 

 55) «værvarsel for start» et værvarsel for et nærmere angitt tidsrom, utarbeidet av et flyværtjenestekontor på en flyplass, som 

inneholder opplysninger om forventede forhold over rullebanekomplekset med hensyn til overflatevindens retning og 

hastighet med eventuelle variasjoner, samt temperatur, trykk (QNH) og alle andre elementer som er avtalt lokalt, 

 56) «funksjonssystem» en kombinasjon av prosedyrer, menneskelige ressurser og utstyr, herunder maskinvare og 

programvare, som er organisert for å utføre en funksjon innenfor ATM/ANS og ATM-nettverksfunksjoner,  
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 57) «allmennflyging» enhver annen sivil luftfartøyoperasjon enn kommersiell lufttransport eller arbeidsflyging, 

 58) «rutenettpunktdata i digital form» datamaskinbehandlede meteorologiske data for et sett jevnt fordelte punkter på et kart, 

som skal sendes fra en datamaskin for meteorologiske data til en annen datamaskin i en kodeform som er egnet for 

automatisert bruk, 

 59) «veiledningsmateriale» ikke-bindende materiale utarbeidet av Byrået som bidrar til å forklare meningen med et krav eller 

en spesifikasjon, og som benyttes som støtte i tolkningen av forordning (EF) nr. 215/2008, dens gjennomføringsregler og 

akseptable samsvarskriterier, 

 60) «globale værvarsler i rutenett» varsler med meteorologiske elementers forventede verdier på et globalt rutenett med en 

definert vertikal og horisontal oppløsning, 

 61) «fare» ethvert forhold og enhver situasjon eller omstendighet som kan få en skadelig virkning, 

 62) «høyde» den vertikale avstanden fra et angitt referansenivå til et høydenivå, et punkt eller en gjenstand betraktet som et 

punkt, 

 63) «høydenivå» en fellesbetegnelse for et luftfartøys vertikale posisjon under flyging, uttrykt i høyde, høyde over havet eller 

flygenivå, 

 64) «lokal rutinerapport» en værrapport sendt ut ved faste tidsintervaller, beregnet bare på bruk på den flyplassen der 

observasjonene er gjort, 

 65) «lokal spesialrapport» en værrapport sendt ut i samsvar med kriteriene fastsatt for særlige observasjoner, beregnet bare 

på formidling på den flyplassen der observasjonene er gjort, 

 66) «meteorologisk melding» en tekst som inneholder meteorologiske opplysninger, med en relevant overskrift, 

 67) «meteorologiske opplysninger» værrapport, analyse, værvarsel samt enhver annen angivelse som gjelder eksisterende 

eller forventede værforhold, 

 68) «meteorologisk observasjon» måling og/eller evaluering av ett eller flere meteorologiske elementer, 

 69) «værrapport» en angivelse av observerte værforhold knyttet til et bestemt tidspunkt og sted, 

 70) «meteorologisk satellitt» en kunstig jordsatellitt som gjør meteorologiske observasjoner og sender disse tilbake til jorden, 

 71) «meteorologisk overvåkingskontor» et kontor som overvåker meteorologiske forhold som påvirker flygeoperasjoner og 

gir opplysninger om forekomst eller forventet forekomst av angitte værfenomener underveis, naturbetingede farer og 

andre farer som kan påvirke sikkerheten ved luftfartøyoperasjoner innenfor et bestemt ansvarsområde, 

 72) «minste sektorhøyde» (MSA, Minimum Sector Altitude) den laveste høyden over havet som kan brukes og vil gi en 

klaring på minst 300 m (1 000 fot) over alle gjenstander som befinner seg i et område i en sektor av en sirkel med en 

radius på 46 km (25 NM) med sentrum i et signifikant punkt, flyplassreferansepunktet (ARP) eller referansepunktet for 

en helikopterlandingsplass (HRP), 

 73) «NOTAM» en melding som blir distribuert ved hjelp av telekommunikasjon, og som inneholder informasjon om 

opprettelsen av, tilstanden til eller endring av luftfartsanlegg, -tjenester, -prosedyrer eller -farer som det er vesentlig at 

personell som deltar i avviklingen av flytrafikken, har kunnskap om i tide, 

 74) «hinder» alle faste (midlertidige eller permanente) og bevegelige gjenstander eller deler av slike, som 

a) befinner seg på et område beregnet på bevegelse av luftfartøyer på bakken, eller 

b) strekker seg ut over en definert flate som har som formål å beskytte luftfartøyer under flyging, eller 

c) befinner seg utenfor disse definerte flatene, og som anses å utgjøre en fare for lufttrafikken, 

 75) «OPMET» operasjonelle meteorologiske opplysninger til bruk ved planlegging av luftfartsoperasjoner før og under 

flyging,  
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 76) «OPMET-database» en database som er opprettet for å lagre og gjøre tilgjengelig på internasjonalt plan operasjonelle 

meteorologiske opplysninger til luftfartsformål, 

 77) «tegn på vulkansk aktivitet» en uvanlig og/eller økende vulkansk aktivitet som vil kunne innvarsle et vulkanutbrudd, 

 78) «rådende sikt» den høyeste verdien for sikt som observeres i samsvar med definisjonen av «sikt»», som nås innenfor for 

minst halvdelen av horisontsirkelen eller innenfor minst halvdelen av flyplassens overflate. Disse områdene kan omfatte 

sammenhengende eller ikke-sammenhengende sektorer, 

 79) «problematisk bruk av psykoaktive stoffer» luftfartspersonells bruk av ett eller flere psykoaktive stoffer på en måte som 

a) utgjør en direkte fare for brukeren eller setter andres liv, helse eller velferd i fare, og/eller 

b) forårsaker eller forverrer et yrkesmessig, sosialt, mentalt eller fysisk problem eller sykdom, 

 80) «værmeldingskart» et værvarsel for ett eller flere angitte meteorologiske elementer på et nærmere fastsatt tidspunkt eller 

tidsrom og for en angitt region eller del av luftrommet, vist grafisk på et kart, 

 81) «psykoaktive stoffer» alkohol, opioider, cannabinoider, sedativa og hypnotika, kokain, andre psykostimulerende stoffer, 

hallusinogener og flyktige løsemidler, men ikke kaffe og tobakk, 

 82) «redningssentral» (RCC, Rescue Coordination Centre) en enhet som er ansvarlig for å fremme effektiv organisering av 

søke- og redningstjenester, og for å samordne gjennomføringen av søke- og redningsaksjoner innenfor en søke- og 

redningsregion, 

 83) «hviletid» et sammenhengende og nærmere avgrenset tidsrom, før eller etter tjeneste, da en flygeleder er fritatt for all 

tjeneste, 

 84) «vaktlistesystem» strukturen i tjenesteperioder og hviletider for flygeledere i samsvar med juridiske og operasjonelle 

krav, 

 85) «risiko» kombinasjonen av samlet sannsynlighet for, eller hyppighet av, en skadelig virkning forårsaket av en fare samt 

virkningens alvorlighetsgrad, 

 86) «rullebane» et definert rektangulært område på en landflyplass klargjort for luftfartøyers start og landing, 

 87) «rullebanesikt» (RVR, Runway Visual Range) den strekningen der flygeren på et luftfartøy på rullebanens midtlinje kan 

se overflatemarkeringene på rullebanen eller lysene som avmerker rullebanen eller dens midtlinje, 

 88) «sikkerhetspålegg» et dokument utstedt eller vedtatt av en vedkommende myndighet som pålegger tiltak som skal 

gjennomføres i et funksjonssystem, eller setter begrensninger for dets bruk for å gjenopprette sikkerheten dersom det er 

fastslått at flysikkerheten ellers kan settes i fare, 

 89) «sikkerhetsstyringssystem» (SMS, Safety Management System) en systematisk tilnærming til styring av flysikkerheten, 

herunder nødvendig organisasjonsstruktur, ansvar, retningslinjer og framgangsmåter, 

 90) «enhet for søke- og redningstjeneste» en fellesbetegnelse som, alt etter omstendighetene, omfatter redningssentral, 

underavdeling til redningssentral eller nødsentral, 

 91) «utvalgt vulkanobservatorium» en tjenesteyter, utvalgt av vedkommende myndighet, som observerer aktiviteten til en 

vulkan eller en gruppe av vulkaner og gjør disse observasjonene tilgjengelige for en avtalt liste over mottakere innen 

luftfarten, 

 92) «halvautomatisk observasjonssystem» et observasjonssystem som gjør det mulig å forsterke målte elementer, og som 

krever at et menneske deltar i prosessen for å utstede egnede rapporter, 

 93) «SIGMET» opplysninger om værfenomener underveis som kan påvirke sikkerheten ved luftfartøyoperasjoner, 

 94) «SIGMET-melding» opplysninger utsendt av et meteorologisk overvåkingskontor om forekomst eller forventet 

forekomst av angitte værfenomener underveis som kan påvirke sikkerheten ved luftfartøyoperasjoner, og om utviklingen 

av slike forhold i tid og rom, 
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 95) «spesialrapport fra luftfartøy» en værrapport fra et luftfartøy sendt ut i samsvar med kriterier basert på observasjoner som 

gjøres under flyging, 

 96) «stress» de følgevirkninger som en person opplever når vedkommende står overfor en potensiell årsak («stressfaktor») 

som kan påvirke menneskets yteevne. Opplevelsen av stressfaktoren kan påvirke personens yteevne negativt (negativ 

stress), nøytralt eller positivt (positiv stress), alt etter vedkommendes oppfattelse av egen evne til å håndtere 

stressfaktoren, 

 97) «rettighetsopplæring for system og utstyr» opplæring med sikte på å gi særlig kunnskap om system/utstyr samt 

ferdigheter som fører fram til driftsmessig kompetanse, 

 98) «skreddersydde data» luftfartsdata som tilbys av luftfartøyoperatøren eller DAT-yteren på luftfartøyoperatørens vegne, 

og som produseres for denne luftfartøyoperatøren til dens tiltenkte praktiske bruk, 

 99) «alternativ startflyplass» en alternativ flyplass der et luftfartøy kan lande dersom dette skulle bli nødvendig kort tid etter 

start og det ikke er mulig å benytte avgangsflyplassen, 

100) «flyplassværvarsel» (TAF, Terminal Aerodrome Forecast) en kort angivelse av de forventede værforholdene på en 

flyplass for et bestemt tidsrom, 

101) «terreng» jordens overflate, herunder naturlige innslag som fjell, åser, bakker, daler, forekomster av vann, permanent is 

og snø, men ikke hindringer, 

102) «terskel» begynnelsen av den delen av rullebanen som kan brukes til landing, 

103) «landingssone» den delen av en rullebane etter terskelen der det er meningen at landende fly først skal berøre rullebanen, 

104) «tropisk syklon» en fellesbetegnelse for sykloner uten egentlige fronter på synoptisk skala med opprinnelse over tropiske 

og subtropiske farvann og med organisert kraftig skydannelse og tydelig syklonal sirkulasjon for overflatevinden, 

105) «varslingssentral for tropiske sykloner» (TCAC, Tropical Cyclone Advisory Centre) et meteorologisk senter som gir 

rådgivende opplysninger til meteorologiske overvåkingskontorer, globale sentraler for værvarsling og internasjonale 

OPMET-databaser om tropiske sykloners posisjon, varsler om bevegelsesretning og -hastighet, sentralt trykk og 

overflatevindens høyeste hastighet, 

106) «sikt» sikt i luftfartssammenheng, som er den største av følgende avstander: 

a) Den største avstanden til en svart gjenstand av egnet størrelse som befinner seg nær bakken, og som kan sees og 

gjenkjennes når den observeres mot en lys bakgrunn. 

b) Den største avstanden der lys på omkring 1 000 candela kan sees og identifiseres mot en uopplyst bakgrunn, 

107) «varslingssentral for vulkansk aske» (VAAC, Volcanic Ash Advisory Centre) et meteorologisk senter som gir 

rådgivende opplysninger til meteorologiske overvåkingskontorer, kontrollsentraler, flygeinformasjonssentraler, globale 

sentraler for værvarsling og internasjonale OPMET-databaser om den laterale og vertikale utstrekningen og forventet 

bevegelse av vulkansk aske i atmosfæren etter vulkanutbrudd, 

108) «global sentral for værvarsling» (WAFC, World Area Forecast Centre) et meteorologisk senter som forbereder og sender 

ut signifikante værvarsler og atmosfærebaserte varsler i digital form globalt og direkte til medlemsstatene på egnet måte 

ved hjelp av den faste kommunikasjonstjenesten for luftfarten, 

109) «globalt system for værvarsling» (WAFS, World Area Forecast System) et globalt system der globale sentraler gir 

flyværvarsler underveis i ensartede standardiserte formater. 

 _____  
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VEDLEGG II 

KRAV TIL VEDKOMMENDE MYNDIGHETER — TILSYN MED TJENESTER OG ANDRE ATM-NETTVERKSFUNKSJONER 

(del-ATM/ANS.AR) 

UNDERAVDELING A — GENERELLE KRAV 

ATM/ANS.AR.A.001 Virkeområde 

I dette vedlegg fastsettes kravene til administrasjons- og ledelsessystemene til de vedkommende myndighetene som har ansvar 

for sertifisering, tilsyn og håndheving med hensyn til tjenesteyternes anvendelse av kravene fastsatt i vedlegg III–XIII i samsvar 

med artikkel 6. 

ATM/ANS.AR.A.005 Sertifiserings-, tilsyns- og håndhevingsoppgaver 

a) Vedkommende myndighet skal utføre sertifiserings-, tilsyns- og håndhevingsoppgaver med hensyn til anvendelsen av 

kravene som får anvendelse på tjenesteytere, overvåke sikker yting av deres tjenester og kontrollere at gjeldende krav blir 

oppfylt. 

b) Vedkommende myndigheter skal identifisere og ivareta ansvaret for sertifisering, tilsyn og håndheving på en måte som sikrer 

at 

1) ansvaret for gjennomføringen av hver bestemmelse i denne forordning er klart fastsatt, 

2) de er kjent med sikkerhetstilsynsordningene og resultatene av disse, 

3) relevant informasjon utveksles mellom vedkommende myndigheter. 

De berørte vedkommende myndigheter skal regelmessig gjennomgå avtalen om tilsyn av tjenesteytere som yter 

flysikringstjenester i funksjonelle luftromsblokker (FAB-er) som omfatter luftrom som hører inn under ansvarsområdet til 

flere enn én medlemsstat nevnt i artikkel 2 nr. 3 i forordning (EF) nr. 550/2004, og, for yting av flysikringstjenester over 

landegrensene, avtalen om gjensidig anerkjennelse av tilsynsoppgavene nevnt i artikkel 2 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 550/2004, samt den praktiske gjennomføringen av disse avtalene, særlig på bakgrunn av de sikkerhetsmessige 

resultatene som er oppnådd av de tjenesteyterne som er under deres tilsyn. 

c) Vedkommende myndighet skal opprette samordningsordninger med andre vedkommende myndigheter for meldte endringer 

i funksjonssystemer som berører tjenesteytere som er under tilsyn av andre vedkommende myndigheter. Disse 

samordningsordningene skal sikre effektiv utvelgelse og gjennomgåelse av disse meldte endringene i samsvar med 

ATM/ANS.AR.C.025. 

ATM/ANS.AR.A.010 Dokumentasjon for sertifisering, tilsyn og håndheving 

Vedkommende myndighet skal gjøre alle relevante regelverksakter, standarder, regler, tekniske publikasjoner og tilhørende 

dokumenter tilgjengelig for sitt personell, slik at de kan utføre sine oppgaver og ivareta sitt ansvar. 

ATM/ANS.AR.A.015 Samsvarskriterier 

a) Byrået skal utarbeide akseptable samsvarskriterier (AMC) som kan brukes til å oppnå samsvar med kravene i denne 

forordning. Dersom akseptable samsvarskriterier overholdes, skal de gjeldende kravene i denne forordning anses å være 

oppfylt. 

b) Det kan benyttes alternative samsvarskriterier (AltMOC) for å oppnå samsvar med kravene i denne forordning. 

c) Vedkommende myndighet skal opprette en ordning for på en ensartet måte å kunne vurdere om alle alternative sam-

svarskriterier som den selv benytter, eller som benyttes av tjenesteytere som står under dens tilsyn, gir mulighet til å fastslå 

samsvar med kravene i denne forordning.  
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d) Vedkommende myndighet skal evaluere alle alternative samsvarskriterier som er foreslått av en tjenesteyter i samsvar med 

ATM/ANS.OR.A.020, ved å analysere den framlagte dokumentasjonen og, dersom det anses som nødvendig, foreta en 

inspeksjon av tjenesteyteren. 

Dersom vedkommende myndighet fastslår at de alternative samsvarskriteriene er tilstrekkelige til å sikre samsvar med de 

gjeldende kravene i denne forordning, skal den uten unødig opphold 

1) underrette søkeren om at de alternative samsvarskriteriene kan gjennomføres, og eventuelt endre søkerens sertifikat 

tilsvarende, 

2) underrette Byrået om innholdet i dem, med kopier av all relevant dokumentasjon, 

3) underrette de andre medlemsstatene om de alternative samsvarskriteriene som er godkjent. 

e) Dersom vedkommende myndighet selv benytter alternative samsvarskriterier til å sikre samsvar med de gjeldende kravene i 

denne forordning, skal den 

1) gjøre dem tilgjengelige for alle tjenesteytere som står under dens tilsyn, og 

2) underrette Byrået uten unødig opphold. 

Vedkommende myndighet skal gi Byrået en fullstendig beskrivelse av de alternative samsvarskriteriene, herunder 

eventuelle revisjoner av prosedyrer som kan være relevante, samt en vurdering som dokumenterer at de gjeldende kravene i 

denne forordning er oppfylt. 

ATM/ANS.AR.A.020 Opplysninger til Byrået 

a) Vedkommende myndighet skal uten unødig opphold underrette Byrået dersom det oppstår betydelige problemer med 

gjennomføringen av de relevante bestemmelsene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler eller i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004(1) som 

får anvendelse på tjenesteytere. 

b) Med forbehold for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014(2) skal vedkommende myndighet gi Byrået 

opplysninger som er vesentlige for sikkerheten, og som stammer fra de hendelsesrapportene den har mottatt. 

ATM/ANS.AR.A.025 Umiddelbar reaksjon på et sikkerhetsproblem 

a) Med forbehold for forordning (EU) nr. 376/2014 skal vedkommende myndighet innføre en ordning for hensiktsmessig 

innsamling, analyse og spredning av sikkerhetsinformasjon. 

b) Byrået skal innføre en ordning som på hensiktsmessig måte analyserer all relevant sikkerhetsinformasjon som er mottatt fra 

vedkommende myndigheter, og uten unødig opphold gi medlemsstatene og Kommisjonen, etter hva som er relevant, alle 

opplysninger, herunder anbefalinger eller korrigerende tiltak som skal treffes, som er nødvendige for de skal kunne reagere 

i tide på et sikkerhetsproblem knyttet til tjenesteyterne. 

c) Etter å ha mottatt opplysningene nevnt i bokstav a) og b) skal vedkommende myndighet treffe tilstrekkelige tiltak for å 

håndtere sikkerhetsproblemet, herunder utstede sikkerhetspålegg i samsvar med ATM/ANS.AR.A.030. 

d) Tiltak som treffes i henhold til bokstav c), skal umiddelbart meddeles til de aktuelle tjenesteyterne som skal overholde dem, 

i samsvar med ATM/ANS.OR.A.060. Vedkommende myndighet skal også underrette Byrået om disse tiltakene, og, dersom 

det er nødvendig med kombinerte tiltak, de andre berørte vedkommende myndighetene. 

ATM/ANS.AR.A.030 Sikkerhetspålegg 

a) Vedkommende myndighet skal utstede et sikkerhetspålegg dersom den har fastslått at det finnes et faremoment i et 

funksjonssystem som krever umiddelbare tiltak.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring 

(samvirkingsforordningen) (EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 av 3. april 2014 om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil 

luftfart, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 og om oppheving av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/42/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 1321/2007 og (EF) nr. 1330/2007 (EUT L 122 av 24.4.2014, s. 18). 
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b) Sikkerhetspålegget skal videresendes til de aktuelle tjenesteyterne, og skal minst inneholde følgende opplysninger: 

1) Identifikasjon av faremomentet. 

2) Identifikasjon av det berørte funksjonssystemet. 

3) Nødvendige tiltak og begrunnelsen for dem. 

4) Tidsfristen for gjennomføring av de påkrevde tiltakene. 

5) Tiltakets ikrafttredelsesdato. 

c) Vedkommende myndigheter skal videresende en kopi av sikkerhetspålegget til Byrået samt eventuelle andre berørte 

vedkommende myndigheter, innen én måned etter at det er utstedt. 

d) Vedkommende myndighet skal kontrollere at tjenesteyterne overholder de relevante sikkerhetspåleggene. 

UNDERAVDELING B — LEDELSE (ATM/ANS.AR.B) 

ATM/ANS.AR.B.001 Ledelsessystem 

a) Vedkommende myndighet skal opprette og vedlikeholde et ledelsessystem som minst omfatter følgende punkter: 

1) Dokumenterte retningslinjer og prosedyrer for å beskrive dets organisering, kriterier og metoder for å oppnå samsvar 

med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler i den grad som er nødvendig for utøvelsen av dets 

sertifisering-, tilsyns- og håndhevingsoppgaver i henhold til denne forordning. Prosedyrene skal ajourføres og fungere 

som grunnleggende arbeidsdokumenter for alle tilknyttede oppgaver hos denne myndigheten. 

2) Et tilstrekkelig antall personell, herunder inspektører, til å utføre myndighetens oppgaver og ivareta dens ansvar i 

henhold til denne forordning. Dette personellet skal være kvalifisert til å uføre sine tildelte oppgaver og ha den 

nødvendige kunnskap, erfaring, grunnopplæring, opplæring på arbeidsplassen og periodiske opplæring for å sikre at 

kompetansen opprettholdes. Et system for planlegging av tilgjengelighet av personell skal være innført for å sikre at 

alle tilhørende oppgaver utføres slik de skal. 

3) Tilstrekkelige anlegg og kontorlokaler til å utføre disse tildelte oppgavene. 

4) En prosess for å overvåke at ledelsessystemet oppfyller de relevante kravene og at prosedyrene er tilstrekkelige, 

herunder at det utarbeides en prosess for interntilsyn og en prosess for håndtering av sikkerhetsrisiko. 

Samsvarskontrollen skal omfatte et system for tilbakemelding av resultatene fra tilsynet til den øverste ledelsen hos 

vedkommende myndighet, for å sikre gjennomføring av eventuelle korrigerende tiltak. 

5) En person eller gruppe av personer som i siste instans er ansvarlig overfor den øverste ledelsen hos vedkommende 

myndighet for funksjonen for samsvarskontroll. 

b) Vedkommende myndighet skal for hvert virksomhetsområde som inngår i ledelsessystemet, utpeke én eller flere personer 

som har et overordnet ansvar for ledelsen av den eller de relevante oppgavene. 

c) Vedkommende myndighet skal utarbeide prosedyrer for deltakelse i gjensidig utveksling av all nødvendig informasjon og 

assistanse med andre berørte vedkommende myndigheter, herunder utveksling av alle avvik som er framkommet, og 

oppfølgingstiltak som er truffet som følge av sertifisering og tilsyn med tjenesteytere og organisasjoner som utøver 

virksomhet på en medlemsstats territorium, men som er sertifisert av vedkommende myndighet i en annen medlemsstat 

eller av Byrået. 

d) En kopi av prosedyrene knyttet til ledelsessystemet, med eventuelle endringer, skal stilles til rådighet for Byrået for 

standardiseringsformål. 

ATM/ANS.AR.B.005 Delegering av oppgaver til godkjente organer 

a) Vedkommende myndighet kan delegere sine oppgaver knyttet til sertifisering eller tilsyn med tjenesteytere i henhold til 

denne forordning, bortsett fra utstedelse av selve sertifikatene, til godkjente organer. Ved delegering av slike oppgaver skal 

vedkommende myndighet sikre at den har 

1) innført en ordning med en første og deretter en løpende vurdering av om det godkjente organet overholder 

bestemmelsene i vedlegg V til forordning (EF) nr. 216/2008. Denne ordningen og resultatene av vurderingene skal 

dokumenteres,  
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2) inngått en dokumentert avtale med det godkjente organet, som er godkjent av begge parter på hensiktsmessig 

ledelsesnivå, og som klart fastsetter 

i) hvilke oppgaver som skal utføres, 

ii) hvilke erklæringer, rapporter og dokumentasjon som skal framlegges, 

iii) hvilke tekniske vilkår som skal oppfylles ved utførelsen av slike oppgaver, 

iv) tilhørende dekning av erstatningsansvar, 

v) hvilket vern som skal gis opplysninger som innhentes ved utførelsen av disse oppgavene. 

b) Vedkommende myndighet skal sikre at prosessen for interntilsyn og prosessen for håndtering av sikkerhetsrisiko som 

kreves i henhold til ATM/ANS.AR.B.001 bokstav a) nr. 4), omfatter alle oppgaver som utføres på dens vegne av det 

godkjente organet. 

ATM/ANS.AR.B.010 Endringer i ledelsessystemet 

a) Vedkommende myndighet skal ha innført en ordning for å identifisere endringer som påvirker dens evne til å utføre sine 

oppgaver og ivareta sitt ansvar i henhold til denne forordning. Denne ordningen skal gjøre det mulig for myndigheten å 

treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at ledelsessystemet forblir tilstrekkelig og effektivt. 

b) Vedkommende myndighet skal ajourføre sitt ledelsessystem slik at det gjenspeiler eventuelle endringer i denne forordning i 

god tid, for å sikre effektiv gjennomføring. 

c) Vedkommende myndighet skal underrette Byrået om vesentlige endringer som påvirker dens evne til å utføre sine oppgaver 

og ivareta sitt ansvar i henhold til denne forordning. 

ATM/ANS.AR.B.015 Oppbevaring av dokumentasjon 

a) Vedkommende myndighet skal opprette et system for oppbevaring av dokumentasjon som gir mulighet for tilfredsstillende 

lagring av, tilgang til og pålitelig sporing av 

 1) ledelsessystemets dokumenterte retningslinjer og prosedyrer, 

 2) personellets opplæring, kvalifikasjoner og godkjenning i samsvar med ATM/ANS.AR.B.001 bokstav a) nr. 2, 

 3) tildeling av oppgaver som dekker elementene som kreves i ATM/ANS.AR.B.005, samt nærmere opplysninger om 

tildelte oppgaver, 

 4) sertifiserings- og/eller erklæringsprosedyrer, 

 5) utpeking av ytere av lufttrafikktjenester og flyværtjenester, etter hva som er relevant, 

 6) sertifisering av og tilsyn med tjenesteytere som utøver virksomhet innenfor medlemsstatens territorium, men som 

vedkommende myndighet i en annen medlemsstat eller Byrået har sertifisert, etter avtale mellom disse myndighetene, 

 7) evaluering og melding til Byrået om alternative samsvarskriterier som er foreslått av tjenesteytere, samt vurderingen 

av alternative samsvarskriterier som vedkommende myndighet selv benytter, 

 8) tjenesteyternes oppfyllelse av de gjeldende kravene i denne forordning etter utstedelse av sertifikatet eller, dersom det 

er relevant, framlegging av en erklæring, herunder rapporter om alle tilsyn, som omfatter avvik, korrigerende tiltak og 

datoen for avslutning av tiltak samt observasjoner, og andre sikkerhetsrelaterte registre, 

 9) håndhevingstiltak som er iverksatt, 

10) sikkerhetsinformasjon, sikkerhetspålegg og oppfølgingstiltak, 

11) bruk av unntakstiltak i samsvar med artikkel 14 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

b) Vedkommende myndighet skal føre en liste over alle tjenesteytersertifikater den har utstedt, og erklæringer den har mottatt. 

c) All dokumentasjon skal oppbevares i minst fem år etter at sertifikatets gyldighet utløper eller erklæringen trekkes tilbake, 

med forbehold for gjeldende personvernlovgivning.  
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UNDERAVDELING C — TILSYN, SERTIFISERING OG HÅNDHEVING (ATM/ANS.AR.C) 

ATM/ANS.AR.C.001 Overvåking av sikkerhetsmessige resultater 

a) Vedkommende myndigheter skal regelmessig overvåke og vurdere de sikkerhetsmessige resultatene til tjenesteyterne som 

står under deres tilsyn. 

b) Vedkommende myndigheter skal bruke resultatene av overvåkingen av de sikkerhetsmessige resultatene særlig i sitt 

risikobaserte tilsyn. 

ATM/ANS.AR.C.005 Sertifisering, erklæring og verifisering av tjenesteyternes oppfyllelse av kravene 

a) Innenfor rammen av ATM/ANS.AR.B.001 bokstav a) nr. 1 skal vedkommende myndighet fastsette en prosess for å 

verifisere 

1) at tjenesteyterne oppfyller de gjeldende kravene fastsatt i vedlegg III–XIII og eventuelle gjeldende vilkår knyttet til 

sertifikatet før det utstedes. Sertifikatet skal utstedes i samsvar med tillegg 1 til dette vedlegg, 

2) at eventuelle sikkerhetsrelaterte forpliktelser i forbindelse med utpeking foretatt i samsvar med artikkel 8 i forordning 

(EF) nr. 550/2004, er oppfylt, 

3) at tjenesteyterne som står under deres tilsyn, fortsatt oppfyller de gjeldende kravene, 

4) at sikkerhetsmål, sikkerhetskrav og andre sikkerhetsrelaterte vilkår som er identifisert i erklæringer om verifisering av 

systemer, herunder eventuelle relevante erklæringer om samsvar eller bruksegnethet for systemkomponenter utstedt i 

samsvar med forordning (EF) nr. 552/2004, er gjennomført, 

5) at sikkerhetspålegg, korrigerende tiltak og håndhevingstiltak er gjennomført. 

b) Prosessen nevnt i bokstav a) skal 

1) bygge på dokumenterte framgangsmåter, 

2) underbygges av dokumentasjon som er spesielt beregnet på å gi personellet veiledning i utøvelsen av deres oppgaver 

knyttet til sertifisering, tilsyn og håndheving, 

3) opplyse den berørte organisasjonen om resultatene av sertifiseringen, tilsynet og håndhevingen, 

4) bygge på tilsyn, gjennomgåelser og inspeksjoner foretatt av vedkommende myndighet. 

5) for sertifiserte tjenesteytere, gi vedkommende myndighet den dokumentasjonen som er nødvendig for å vedta 

ytterligere tiltak, herunder tiltakene nevnt i artikkel 9 i forordning (EF) nr. 549/2004, artikkel 7 nr. 7 i forordning (EF) 

nr. 550/2004 og artikkel 10, 25 og 68 i forordning (EF) nr. 216/2008 i tilfeller der kravene ikke oppfylles, 

6) for tjenesteytere som avgir erklæringer, gi vedkommende myndighet dokumentasjon for eventuelt å kunne treffe 

utbedringstiltak som kan omfatte håndhevingstiltak, herunder eventuelt i henhold til nasjonal rett. 

ATM/ANS.AR.C.010 Tilsyn 

a) Vedkommende myndighet eller godkjente organer som opptrer på dens vegne, skal foreta tilsyn i samsvar med artikkel 5. 

b) Tilsynet nevnt i bokstav a) skal 

1) gi vedkommende myndighet bevis på samsvar med de gjeldende kravene og med gjennomføringstiltakene, 

2) være uavhengig av eventuelt interntilsyn som tjenesteyteren utfører,  
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3) omfatte fullstendige gjennomføringstiltak eller deler av dem samt prosesser eller tjenester, 

4) fastslå hvorvidt 

i) gjennomføringstiltakene er i samsvar med de gjeldende kravene, 

ii) de tiltakene som er truffet, er i samsvar med gjennomføringstiltakene og de gjeldende kravene, 

iii) resultatene av de tiltakene som er truffet, er i samsvar med de resultatene som forventes av gjennomførings-

tiltakene. 

c) Vedkommende myndighet skal, på grunnlag av tilgjengelig dokumentasjon, kontinuerlig overvåke hvorvidt tjenesteyterne 

som står under dens tilsyn, oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning. 

ATM/ANS.AR.C.015 Tilsynsprogram 

a) Vedkommende myndighet skal utarbeide og hvert år oppdatere et tilsynsprogram, idet det tas hensyn til tjenesteyternes 

egenart, kompleksiteten i deres virksomhet og resultatene fra tidligere sertifisering og/eller tilsynsvirksomhet, og det skal 

bygge på en vurdering av tilknyttede risikoer. Det skal omfatte tilsyn, som skal 

1) dekke alle områder med potensielle sikkerhetsrisikoer, med fokus på de områdene der det er fastslått problemer, 

2) dekke alle tjenesteytere som er under tilsyn av vedkommende myndighet, 

3) dekke de tiltakene som er gjennomført av tjenesteyteren for å sikre kompetansen til personellet, 

4) sikre at tilsyn utføres på en måte som er forenlig med det risikonivået som tjenesteyterens virksomhet og de tjenestene 

som ytes, innebærer, og 

5) sikre at det for tjenesteytere som står under dens tilsyn, anvendes en syklus for planlegging av tilsynet på høyst 

24 måneder. 

Syklusen for planlegging av tilsyn kan reduseres dersom det foreligger bevis for at tjenesteyterens sikkerhetsnivå er 

blitt dårligere. 

For en tjenesteyter som er sertifisert av vedkommende myndighet, kan syklusen for planlegging av tilsyn forlenges til 

høyst 36 måneder dersom vedkommende myndighet har fastslått at i løpet av de foregående 24 månedene 

i) har tjenesteyteren dokumentert at den effektivt kan identifisere farer for flysikkerheten og håndtere risikoer i den 

forbindelse, 

ii) har tjenesteyteren løpende vist at den oppfyller kravene til endringsstyring i henhold til ATM/ANS.OR.A.040 og 

ATM/ANS.OR.A.045, 

iii) har det ikke forekommet avvik på nivå 1, 

iv) er alle korrigerende tiltak gjennomført innen den fristen som er godkjent eller forlenget av vedkommende 

myndighet som definert i ATM/ANS.AR.C.050. 

Dersom tjenesteyteren i tillegg til ovenstående har opprettet et effektivt system for løpende rapportering til 

vedkommende myndighet om tjenesteyterens sikkerhetsmessige resultater og overholdelse av regelverket som er 

godkjent av vedkommende myndighet, kan syklusen for planlegging av tilsyn forlenges til høyst 48 måneder, 

6) sikre oppfølging av gjennomføringen av korrigerende tiltak, 

7) være gjenstand for samråd med de aktuelle tjenesteyterne, og at det deretter gis melding, 

8) angi planlagt tidsintervall for inspeksjonene på de forskjellige stedene, dersom det er relevant. 

b) Vedkommende myndighet kan beslutte å endre målene for og omfanget av forhåndsplanlagt tilsyn, dokumentgjennom-

gåelse og ytterligere tilsyn dersom det viser seg nødvendig. 

c) Vedkommende myndighet skal beslutte hvilke ordninger, elementer, tjenester, funksjoner, produkter, fysiske anlegg og 

former for virksomhet det skal føres tilsyn med innenfor en fastsatt tidsramme.  
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d) Tilsynsmerknader og avvik fra revisjoner i samsvar med ATM/ANS.AR.C.050 skal dokumenteres. Sistnevnte skal 

underbygges av beviser og inneholde henvisninger til gjeldende krav og gjennomføringstiltak som tilsynet er utført på 

grunnlag av. 

e) En tilsynsrapport med nærmere opplysninger om avvik og observasjoner skal utarbeides og oversendes til den aktuelle 

tjenesteyteren. 

ATM/ANS.AR.C.020 Utstedelse av sertifikater 

a) Etter framgangsmåten fastsatt i ATM/ANS.AR.C.005 bokstav a) skal vedkommende myndighet etter å ha mottatt en 

søknad om utstedelse av et sertifikat til en tjenesteyter kontrollere at tjenesteyteren oppfyller de gjeldende kravene i denne 

forordning. 

b) Vedkommende myndighet kan kreve enhver form for tilsyn, inspeksjoner eller vurderinger som den finner nødvendig, før 

den utsteder sertifikatet. 

c) Sertifikatet skal utstedes for et ubegrenset tidsrom. De særskilte rettighetene for den virksomheten som tjenesteyteren er 

godkjent til å utføre, skal være angitt i vilkårene for tjenesteyting som er vedlagt sertifikatet. 

d) Sertifikatet skal ikke utstedes dersom et avvik på nivå 1 er åpent. I unntakstilfeller kan avvik, unntatt på nivå 1, vurderes og 

begrenses etter behov av tjenesteyteren, og en plan for korrigerende tiltak for å lukke avviket/avvikene skal godkjennes av 

vedkommende myndighet før sertifikatet utstedes. 

ATM/ANS.AR.C.025 Endringer 

a) Når vedkommende myndighet mottar en melding om en endring i samsvar med ATM/ANS.OR.A.045, skal den oppfylle 

kravene i ATM/ANS.AR.C.030, ATM/ANS.AR.C.035 og ATM/ANS.AR.C.040. 

b) Når vedkommende myndighet mottar en melding om en endring i samsvar med ATM/ANS.OR.A.040 bokstav a) nr. 2 som 

krever forhåndsgodkjenning, skal den 

1) kontrollere tjenesteyterens oppfyllelse av de gjeldende kravene før den godkjenner endringen, 

2) treffe umiddelbare egnede tiltak, med forbehold for eventuelle ytterligere håndhevingstiltak, dersom tjenesteyteren 

gjennomfører endringer som krever forhåndsgodkjenning uten å ha mottatt godkjenning fra vedkommende myndighet 

nevnt i nr. 1. 

c) For å gjøre det mulig for en tjenesteyter å gjennomføre endringer i sitt ledelsessystem og/eller sikkerhetsstyringssystem, 

etter hva som er relevant, uten forhåndsgodkjenning i samsvar med ATM/ANS.OR.A.040 bokstav b), skal vedkommende 

myndighet godkjenne en prosedyre som angir omfanget av slike endringer og beskriver hvordan de vil bli meldt og 

håndtert. I det løpende tilsynet skal vedkommende myndighet på grunnlag av opplysningene i meldingen kontrollere om 

tiltakene som er truffet, er i samsvar med godkjente prosedyrer og oppfyller gjeldende krav. Dersom kravene ikke er 

oppfylt, skal vedkommende myndighet 

1) underrette tjenesteyteren om det manglende samsvaret og be om ytterligere endringer, 

2) for avvik på nivå 1 eller nivå 2, handle i samsvar med ATM/ANS.AR.C.050. 

ATM/ANS.AR.C.030 Godkjenning av framgangsmåter for endringsstyring for funksjonssystemer 

a) Vedkommende myndighet skal gjennomgå 

1) framgangsmåtene for endringsstyring for funksjonssystemer eller eventuelle vesentlige endringer av disse fram-

gangsmåtene framlagt av tjenesteyteren i samsvar med ATM/ANS.OR.B.010 bokstav b), 

2) eventuelle avvik fra framgangsmåtene nevnt i nr. 1 for en bestemt endring, på anmodning fra en tjenesteyter i samsvar 

med ATM/ANS.OR.B.010 bokstav c) nr. 1. 

b) Vedkommende myndighet skal godkjenne framgangsmåtene, endringene og avvikene nevnt i bokstav a) når den har fastslått at 

de er nødvendige og tilstrekkelige for at tjenesteyteren skal kunne dokumentere samsvar med ATM/ANS.OR.A.045, 

ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 og ATS.OR.210, etter hva som er relevant.  
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ATM/ANS.AR.C.035 Beslutning om å gjennomgå en meldt endring av funksjonssystemet 

a) Når vedkommende myndighet mottar en melding i samsvar med ATM/ANS.OR.A.045 bokstav a) nr. 1, eller når den 

mottar endret informasjon i samsvar med ATM/ANS.OR.A.045 bokstav b), skal den treffe en beslutning om hvorvidt den 

skal gjennomgå endringen eller ikke. Vedkommende myndighet skal be om eventuelle ytterligere nødvendige opplysninger 

fra tjenesteyteren for å underbygge denne beslutningen. 

b) Vedkommende myndighet skal avgjøre behovet for en gjennomgåelse på grunnlag av særlige, gyldige og dokumenterte 

kriterier som minst skal sikre at den meldte endringen gjennomgås, dersom sannsynligheten for at argumentet er komplekst 

eller ukjent for tjenesteyteren og alvorlighetsgraden av de mulige følgene av endringen, til sammen er betydelig. 

c) Dersom vedkommende myndighet beslutter at det er behov for en gjennomgåelse på grunnlag av andre risikobaserte 

kriterier i tillegg til bokstav b), skal dette være særlige, gyldige og dokumenterte kriterier. 

d) Vedkommende myndighet skal underrette tjenesteyteren om sin beslutning om å gjennomgå en meldt endring av et 

funksjonssystem, og skal på anmodning gi tjenesteyteren en tilhørende begrunnelse. 

ATM/ANS.AR.C.040 Gjennomgåelse av en meldt endring av funksjonssystemet 

a) Dersom vedkommende myndighet gjennomgår argumentet for en meldt endring, skal den 

1) vurdere gyldigheten av det framlagte argumentet med hensyn til ATM/ANS.OR.C.005 bokstav a) nr. 2 eller 

ATS.OR.205 bokstav a) nr. 2, 

2) samordne sin virksomhet med andre vedkommende myndigheter når det er nødvendig. 

b) Vedkommende myndighet skal alternativt 

1) godkjenne argumentet nevnt i bokstav a) nr. 1), eventuelt med vilkår, dersom det er godtgjort at det er gyldig, og 

deretter underrette tjenesteyteren, 

2) avvise argumentet nevnt i bokstav a) nr. 1 og underrette tjenesteyteren sammen med en underbygd begrunnelse. 

ATM/ANS.AR.C.045 Erklæringer fra ytere av flygeinformasjonstjenester 

a) Etter å ha mottatt en erklæring fra en yter av flygeinformasjonstjenester som har til hensikt å drive slik virksomhet, skal 

vedkommende myndighet kontrollere at erklæringen inneholder alle opplysninger som kreves i henhold til ATM/ 

ANS.OR.A.015, og skal gi denne tjenesteyteren bekreftelse på at erklæringen er mottatt. 

b) Dersom erklæringen ikke inneholder de opplysningene som kreves, eller inneholder opplysninger som tyder på manglende 

oppfyllelse av de gjeldende kravene, skal vedkommende myndighet underrette vedkommende yter av flygeinforma-

sjonstjenester om den manglende oppfyllelsen og be om ytterligere opplysninger. Ved behov skal vedkommende myndighet 

utføre et tilsyn av yteren av flygeinformasjonstjenester. Dersom den manglende oppfyllelsen bekreftes, skal vedkommende 

myndighet treffe tiltak i samsvar med ATM/ANS.AR.C.050. 

c) Vedkommende myndighet skal føre et register over erklæringene fra ytere av flygeinformasjonstjenester som er gitt i 

samsvar med denne forordning. 

ATM/ANS.AR.C.050 Avvik, korrigerende tiltak og håndhevingstiltak 

a) Vedkommende myndighet skal ha en ordning for å analysere avvik og fastslå deres betydning for sikkerheten, og skal treffe 

beslutning om håndhevingstiltak på grunnlag av sikkerhetsrisikoen forbundet med tjenesteyterens manglende overholdelse. 

b) I tilfeller der en umiddelbar innføring av egnede risikoreduserende tiltak fører til at det ikke foreligger noen ytterligere 

sikkerhetsrisiko, eller at den er svært lav, kan vedkommende myndighet godta yting av tjenester for å sikre at tjenesten 

opprettholdes samtidig med at det treffes korrigerende tiltak. 

c) Et avvik på nivå 1 skal konstateres av vedkommende myndighet dersom det påvises betydelig manglende oppfyllelse av de 

gjeldende kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler samt forordning (EF) nr. 549/2004, (EF)  

nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004 og deres gjennomføringsregler, av tjenesteyterens prosedyrer og 

håndbøker, av vilkårene for sertifikatet, av sertifikatet, av utpekingen, dersom det er relevant, eller av innholdet i en 

erklæring som utgjør en betydelig risiko for flysikkerheten eller på annen måte skaper tvil om tjenesteyterens evne til 

fortsatt drift. 
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Avvik på nivå 1 omfatter, men er ikke begrenset til 

1) bekjentgjøring av driftsprosedyrer og/eller tjenesteyting på en måte som medfører en betydelig risiko for flysikkerheten, 

2) at gyldigheten av tjenesteyterens sertifikat er oppnådd eller opprettholdt ved forfalskning av innsendt underlags-

dokumentasjon, 

3) at det foreligger bevis på tjenesteforsømmelse eller svikefull bruk av tjenesteyterens sertifikat, 

4) fravær av en ansvarlig leder. 

d) Et avvik på nivå 2 skal konstateres av vedkommende myndighet dersom det påvises annen manglende oppfyllelse av de 

gjeldende kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler samt forordning (EF) nr. 549/2004, (EF)  

nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004 og deres gjennomføringsregler, av tjenesteyterens prosedyrer og 

håndbøker, av vilkårene for sertifikatet, eller av innholdet i en erklæring. 

e) Når det blir påvist et avvik under tilsyn eller på annen måte, skal vedkommende myndighet, med forbehold for eventuelle 

ytterligere tiltak som kreves i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 og denne forordning, samt forordning (EF)  

nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004 og deres gjennomføringsregler, melde avviket 

skriftlig til tjenesteyteren og kreve at det treffes korrigerende tiltak for å rette opp den manglende oppfyllelsen som er 

påvist. 

1) Ved avvik på nivå 1 skal vedkommende myndighet omgående treffe hensiktsmessige tiltak, og kan eventuelt begrense, 

midlertidig oppheve eller tilbakekalle sertifikatet helt eller delvis, samtidig som den sikrer at tjenestene opprettholdes, 

under forutsetning av at sikkerheten ikke trues, og dersom det dreier seg om nettverksforvalteren, skal den underrette 

Kommisjonen. Tiltaket som treffes, avhenger av omfanget av avviket, og skal fortsette til tjenesteyteren har truffet 

vellykkede korrigerende tiltak. 

2) Ved avvik på nivå 2 skal vedkommende myndighet 

i) gi tjenesteyteren en frist til å gjennomføre korrigerende tiltak som står i forhold til avvikets art, 

ii) vurdere det korrigerende tiltaket og gjennomføringsplanen som tjenesteyteren har foreslått, og godta dem dersom 

vurderingen konkluderer med at de er tilstrekkelige til å rette opp den manglende oppfyllelsen. 

3) Ved avvik på nivå 2 kan avviket heves til nivå 1 og tiltak treffes som fastsatt i nr. 1, dersom tjenesteyteren ikke 

framlegger en plan for korrigerende tiltak som i lys av avviket er akseptabel for vedkommende myndighet, eller dersom 

tjenesteyteren ikke utfører det korrigerende tiltaket innen den fristen som er godkjent eller forlenget av vedkommende 

myndighet. 

f) For tilfeller som ikke innebærer avvik på nivå 1 eller 2, kan vedkommende myndighet utstede observasjoner. 

 _____   
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Tillegg 1 

SERTIFIKAT FOR TJENESTEYTER 

DEN EUROPEISKE UNION 

VEDKOMMENDE MYNDIGHET 

TJENESTEYTERSERTIFIKAT 

[SERTIFIKATNUMMER / UTGAVE NR.] 

I henhold til gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 og på de vilkårene som er angitt nedenfor, bekrefter [vedkommende 

myndighet] herved 

[TJENESTEYTERENS NAVN] 

[TJENESTEYTERENS ADRESSE] 

som tjenesteyter med særskilte rettigheter som oppført i vedlagte vilkår for tjenesteyting. 

VILKÅR: 

Dette sertifikatet er utstedt på de vilkårene og det omfanget for yting av tjenester og funksjoner som er oppført i vedlagte vilkår 

for tjenesteyting. 

Dette sertifikatet er gyldig så lenge den sertifiserte tjenesteyteren overholder kravene i gjennomføringsforordning (EU) 

2017/373 og andre relevante bestemmelser og, dersom det er relevant, prosedyrene i tjenesteyterens dokumentasjon. 

Forutsatt at ovennevnte vilkår overholdes, er dette sertifikatet gyldig, med mindre det er blitt tilbakelevert, begrenset, 

midlertidig opphevet eller tilbakekalt. 

Utstedelsesdato: 

Underskrift: 

[Vedkommende myndighet] 
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TJENESTEYTER- 

SERTIFIKAT 

VILKÅR FOR TJENESTEYTING 

Vedlegg til tjenesteyterens sertifikat: 

[SERTIFIKATNUMMER / UTGAVE NR.] 

[TJENESTEYTERENS NAVN] 

har oppnådd særskilt rettighet til å yte følgende omfang av tjenester/funksjoner: 

(Stryk det som ikke passer) 

Tjenester/funksjoner Type tjeneste/funksjon Omfang for tjeneste/funksjon Begrensninger(*) 

Lufttrafikktjenester 

(ATS)(****) 

Flygekontroll (ATC) Områdekontrolltjeneste  

Innflygingskontrolltjeneste  

Tårnkontrolltjeneste  

Flygeinformasjonstjeneste 

(FIS) 

Flygeinformasjonstjeneste på flyplassen (AFIS)  

Flygeinformasjonstjeneste underveis (En-route FIS)  

Rådgivningstjeneste Ikke relevant  

Trafikkflytstyring 

(ATFM) 

ATFM Yting av lokal ATFM  

Luftromstyring 

(ASM) 

ASM Yting av lokal ASM-tjeneste (taktisk / ASM nivå 3)  

Vilkår(**)  

 

Tjenester/funksjoner Type tjeneste/funksjon Omfang for tjeneste/funksjon Begrensninger(*) 

Lufttrafikktjenester 

(ATS) for 

testflyging(***)(****) 

Flygekontroll (ATC) Områdekontrolltjeneste  

Innflygingskontrolltjeneste  

Tårnkontrolltjeneste  

Flygeinformasjonstjeneste 

(FIS) 

Flygeinformasjonstjeneste på flyplassen (AFIS)  

Flygeinformasjonstjeneste underveis (En-route FIS)  

Rådgivningstjeneste Ikke relevant  

Vilkår(**)  
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Tjenester/funksjoner Type tjeneste/funksjon Omfang for tjeneste/funksjon Begrensninger(*) 

Kommunikasjons-, 

navigasjons- eller 

overvåkingstjenester 

(CNS) 

Kommunikasjon (C) Mobil tjeneste for luftfarten (luft-til-bakke-kommuni-

kasjon) 

 

Fast kommunikasjonstjeneste for luftfarten (bakke-til-

bakke-kommunikasjon) 

 

Satellittbasert mobil tjeneste for luftfarten (AMSS)  

Navigasjon (N) Levering av NDB-signal i rommet  

Levering av VOR-signal i rommet  

Levering av DME-signal i rommet  

Levering av ILS-signal i rommet  

Levering av MLS-signal i rommet  

Levering av GNSS-signal i rommet  

Overvåking (S) Levering av data fra primær overvåking (PS)  

Levering av data fra sekundær overvåking (SS)  

Levering av data fra automatisk posisjonsovervåking 

(ADS) 

 

Vilkår(**)  

 

Tjenester/funksjoner Type tjeneste/funksjon Omfang for tjeneste/funksjon Begrensninger(*) 

Luftfarts-

informasjons-

tjenester (AIS) 

AIS Yting av hele AIS-tjenesten  

Vilkår(**)  

 

Tjenester/funksjoner Type tjeneste/funksjon Omfang for tjeneste/funksjon Begrensninger(*) 

Datatjenester (DAT) Type 1 Levering av DAT type 1 gir tillatelse til å levere 

luftfartsdatabaser i følgende formater: 

[fortegnelse over de generiske dataformatene] 

Levering av DAT type 1 gir ikke tillatelse til å levere 

luftfartsdatabaser direkte til sluttbrukere/luftfartøy-

operatører. 

 

Type 2 Levering av DAT type 2 gir tillatelse til å levere 

luftfartdatabaser til sluttbrukere/luftfartøyoperatører for 

følgende typer av flybåren/flybåret programvare/utstyr, 

som det er dokumentert kompatibilitet med: 

Sertifisert programvare / utstyr fra [produsent] modell 

[XXX] delenr. [YYY] 

 

Vilkår(**)  
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Tjenester/funksjoner Type tjeneste/funksjon Omfang for tjeneste/funksjon Begrensninger(*) 

Meteorologiske 

tjenester (MET) 

MET Meteorologisk overvåkingskontor  

Flyplassens flyværtjenestekontorer  

Flyværstasjoner  

VAAC  

WAFC  

TCAC  

Vilkår(**)  

 

Tjenester/funksjoner Type tjeneste/funksjoner Omfang for tjeneste/funksjon Begrensninger(*) 

ATM-nettverks-

funksjoner 

Utforming av ERN Ikke relevant  

Begrensede ressurser Radiofrekvens  

Signalgiverkode  

ATFM Yting av sentral ATFM  

Vilkår(**)  

Utstedelsesdato: 

Underskrift: [Vedkommende myndighet] 

For medlemsstaten/EASA 
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(*) Som fastsatt av vedkommende myndighet. 

 (**) Ved behov. 

 (***) Dersom vedkommende myndighet anser det nødvendig å utarbeide ytterligere krav. 

(****) ATS omfatter alarmtjeneste. 

 

 _____  
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VEDLEGG III 

FELLES KRAV TIL TJENESTEYTERE 

(del-ATM/ANS.OR) 

UNDERAVDELING A — GENERELLE KRAV (ATM/ANS.OR.A) 

ATM/ANS.OR.A.001 Virkeområde 

I samsvar med artikkel 6 fastsettes det i dette vedlegg hvilke krav som skal oppfylles av tjenesteytere. 

ATM/ANS.OR.A.005 Søknad om et tjenesteytersertifikat 

a) En søknad om et tjenesteytersertifikat eller endring av et eksisterende sertifikat skal inngis i en form og på en måte som er 

fastsatt av vedkommende myndighet, idet det tas hensyn til de gjeldende kravene i denne forordning. 

b) I samsvar med artikkel 6 skal tjenesteyteren for å få sertifikatet oppfylle 

1) kravene nevnt i artikkel 8b nr. 1 i forordning (EU) nr. 216/2008, 

2) de felles kravene angitt i dette vedlegg, 

3) de særlige kravene angitt i vedlegg IV-XIII, dersom disse kravene får anvendelse i lys av tjenestene som tjenesteyteren 

yter eller planlegger å yte. 

ATM/ANS.OR.A.010 Søknad om et begrenset sertifikat 

a) Uten hensyn til bokstav b) kan ytere av lufttrafikktjenester søke om et sertifikat som er begrenset til yting av tjenester i 

luftrommet som hører inn under ansvarsområdet til den medlemsstaten der tjenesteyteren har sitt hovedforetak eller 

eventuelt sitt forretningskontor, dersom den yter eller planlegger å yte tjenester bare med hensyn til én eller flere av 

følgende kategorier: 

1) Arbeidsflyging. 

2) Allmennflyging. 

3) Kommersiell lufttransport begrenset til luftfartøyer med største tillatte startmasse under 10 tonn eller færre enn  

20 passasjerseter. 

4) Kommersiell lufttransport med mindre enn 10 000 flybevegelser i året, uansett største tillatte startmasse og antall 

passasjerseter, idet det med «flybevegelser» i et gitt år i denne forordning menes gjennomsnittet for de foregående tre 

årene av samlet antall avganger og landinger. 

b) I tillegg kan følgende ytere av flysikringstjenester også søke om et begrenset sertifikat: 

1) En yter av flysikringstjenester som ikke yter lufttrafikktjenester, med en brutto årsomsetning på 1 000 000 euro eller 

mindre for tjenestene vedkommende yter eller planlegger å yte. 

2) En yter av flysikringstjenester som yter flygeinformasjonstjeneste på flyplasser, men som ikke har mer enn én 

arbeidsstasjon i regelmessig drift på noen flyplass. 

c) Som fastsatt av vedkommende myndighet skal en yter av flysikringstjenester som søker om et begrenset sertifikat i samsvar 

med bokstav a) eller b) nr. 1, minst oppfylle kravene fastsatt i 

1) ATM/ANS.OR.B.001 Teknisk og driftsmessig kompetanse og kapasitet, 

2) ATM/ANS.OR.B.005 Ledelsessystem, 

3) ATM/ANS.OR.B.020 Krav til personell, 

4) ATM/ANS.OR.A.075 Åpen og oversiktlig yting av tjenester, 

5) vedlegg IV, V, VI og VIII, dersom disse kravene får anvendelse i lys av tjenestene som tjenesteyteren yter eller 

planlegger å yte i samsvar med artikkel 6.  
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d) Som fastsatt av vedkommende myndighet skal en yter av flysikringstjenester som søker om et begrenset sertifikat i samsvar 

med bokstav b) nr. 2, minst oppfylle kravene angitt i bokstav c) nr. 1–4, og med de særlige kravene angitt i vedlegg IV. 

e) En som søker om et begrenset sertifikat, skal inngi en søknad til vedkommende myndighet i en form og på en måte som 

vedkommende myndighet har fastsatt. 

ATM/ANS.OR.A.015 Erklæringer fra ytere av flygeinformasjonstjenester 

a) I henhold til artikkel 7 kan en yter av flygeinformasjonstjenester erklære at vedkommende har evne og midler til å ivareta 

det ansvaret som er forbundet med tjenestene som ytes, når den oppfyller, i tillegg til kravene nevnt i artikkel 8b nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 216/2008, følgende alternative krav: 

1) Yteren av flygeinformasjonstjenester yter eller planlegger å yte sine tjenester ved ikke å ha i mer enn én arbeidsstasjon i 

regelmessig drift. 

2) Disse tjenestene er av midlertidig art, i et tidsrom som er avtalt med vedkommende myndighet, alt etter hva som er 

nødvendig for å sikre forholdsmessig sikkerhetsbekreftelse. 

b) En yter av flygeinformasjonstjenester som avgir erklæring om sin virksomhet, skal 

1) før driften begynner, gi vedkommende myndighet alle relevante opplysninger i en form og på en måte som 

vedkommende myndighet har fastsatt, 

2) gi vedkommende myndighet en liste over de alternative samsvarskriteriene som er benyttet, i samsvar med ATM/ 

ANS.OR.A.020, 

3) sikre fortsatt samsvar med gjeldende krav og med opplysningene i erklæringen, 

4) underrette vedkommende myndighet om alle endringer av erklæringen eller samsvarskriteriene den benytter, ved å 

framlegge en endret erklæring, 

5) yte sine tjenester i samsvar med sin driftshåndbok og overholde alle relevante bestemmelser i den. 

c) Før den slutter å yte sine tjenester, skal yteren av flygeinformasjonstjenester som avgir erklæring om sin virksomhet, 

underrette vedkommende myndighet innen en frist fastsatt av vedkommende myndighet. 

d) En yter av flygeinformasjonstjenester som avgir erklæring om sin virksomhet, skal oppfylle kravene fastsatt i 

 1) ATM/ANS.OR.A.001 Virkeområde, 

 2) ATM/ANS.OR.A.020 Samsvarskriterier, 

 3) ATM/ANS.OR.A.035 Påvisning av samsvar, 

 4) ATM/ANS.OR.A.040 Endringer — generelt, 

 5) ATM/ANS.OR.A.045 Endringer i funksjonssystemet, 

 6) ATM/ANS.OR.A.050 Tilrettelegging og samarbeid, 

 7) ATM/ANS.OR.A.055 Avvik og korrigerende tiltak, 

 8) ATM/ANS.OR.A.060 Umiddelbar reaksjon på et sikkerhetsproblem, 

 9) ATM/ANS.OR.A.065 Rapportering av tilfeller, 

10) ATM/ANS.OR.B.001 Teknisk og driftsmessig kompetanse og kapasitet, 

11) ATM/ANS.OR.B.005 Ledelsessystem, 

12) ATM/ANS.OR.B.020 Krav til personell, 

13) ATM/ANS.OR.B.035 Driftshåndbøker, 

14) ATM/ANS.OR.D.020 Erstatningsansvar og forsikringsdekning, 

15) vedlegg IV. 

e) En yter av flygeinformasjonstjenester som avgir erklæring om sin virksomhet, kan starte drift først etter å ha fått bekreftelse 

på at erklæringen er mottatt fra vedkommende myndighet.  
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ATM/ANS.OR.A.020 Samsvarskriterier 

a) En tjenesteyter kan benytte alternative samsvarskriterier (AltMOC) som alternativer til de akseptable samsvarskriteriene 

(AMC) som Byrået har vedtatt, for å sikre samsvar med kravene i denne forordning. 

b) Dersom en tjenesteyter ønsker å bruke et alternativt samsvarskriterium, skal den før dette gjennomføres, gi vedkommende 

myndighet en fullstendig beskrivelse av det alternative samsvarskriteriet. Beskrivelsen skal inneholde eventuelle revisjoner 

av håndbøker eller prosedyrer som kan være relevante, samt en vurdering som viser at kravene i denne forordning er 

oppfylt. 

En tjenesteyter kan gjennomføre disse alternative samsvarskriteriene dersom de er forhåndsgodkjent av vedkommende 

myndighet, og det er gitt melding som fastsatt i ATM/ANS.AR.A.015 bokstav d). 

ATM/ANS.OR.A.025 Fortsatt gyldighet for et sertifikat 

a) En tjenesteyters sertifikat er fortsatt gyldig, forutsatt at 

1) tjenesteyteren fortsatt oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning, herunder de som gjelder tilrettelegging og 

samarbeid med sikte på utøvelsen av myndigheten til vedkommende myndigheter, og de som gjelder håndtering av 

avvik som angitt i henholdsvis ATM/ANS.OR.A.050 og ATM/ANS.OR.A.055, 

2) sertifikatet ikke er tilbakelevert, midlertidig opphevet eller tilbakekalt. 

b) Dersom sertifikatet tilbakekalles eller tilbakeleveres, skal det returneres til vedkommende myndighet uten unødig opphold. 

ATM/ANS.OR.A.030 Fortsatt gyldighet for en erklæring fra en yter av flygeinformasjonstjenester 

En erklæring fra en yter av flygeinformasjonstjenester i samsvar med ATM/ANS.OR.A.015 er fortsatt gyldig, forutsatt at 

a) yteren av flygeinformasjonstjenester fortsatt oppfyller de gjeldende kravene i denne forordning, herunder de som gjelder 

tilrettelegging og samarbeid med sikte på utøvelsen av myndigheten til vedkommende myndigheter, og de som gjelder 

håndtering av avvik som angitt i henholdsvis ATM/ANS.OR.A.050 og ATM/ANS.OR.A.055, 

b) erklæringen ikke er trukket tilbake av yteren av slike tjenester eller er avregistrert av vedkommende myndighet. 

ATM/ANS.OR.A.035 Påvisning av samsvar 

En tjenesteyter skal på anmodning fra vedkommende myndighet framlegge all relevant dokumentasjon for å dokumentere 

samsvar med de gjeldende kravene i denne forordning. 

ATM/ANS.OR.A.040 Endringer — generelt 

a) Melding om og styring av 

1) en endring av funksjonssystemet eller en endring som påvirker funksjonssystemet, skal utføres i samsvar med ATM/ 

ANS.OR.A.045, 

2) en endring av ytingen av tjenesten, tjenesteyterens ledelsessystem og/eller sikkerhetsstyringssystem som ikke påvirker 

funksjonssystemet, skal utføres i samsvar med bokstav b). 

b) Enhver endring som nevnt i bokstav a) nr. 2, skal kreve forhåndsgodkjenning før gjennomføring, med mindre en slik 

endring er meldt og styres i samsvar med en framgangsmåte godkjent av vedkommende myndighet som fastsatt i ATM/ 

ANS.AR.C.025 bokstav c). 

ATM/ANS.OR.A.045 Endringer i funksjonssystemet 

a) En tjenesteyter som planlegger å endre sitt funksjonssystem, skal 

1) underrette vedkommende myndighet om endringen, 

2) på anmodning gi vedkommende myndighet eventuelle tilleggsopplysninger som gjør det mulig for vedkommende 

myndighet å beslutte hvorvidt den skal gjennomgå argumentet for endringen, 

3) underrette andre tjenesteytere og, dersom det er gjennomførbart, luftfartsrelaterte virksomheter som påvirkes av den 

planlagte endringen.  
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b) Når tjenesteyteren har meldt om en endring, skal den underrette vedkommende myndighet hver gang opplysningene som er 

gitt i samsvar med bokstav a) nr. 1 og 2, er vesentlig endret, og de relevante tjenesteyterne og luftfartsrelaterte 

virksomhetene hver gang opplysningene som er gitt i samsvar med bokstav a) nr. 3, er vesentlig endret. 

c) En tjenesteyter skal bare tillate ibruktaking av de delene av endringen som de formene for virksomhet som kreves i henhold 

til framgangsmåten nevnt ATM/ANS.OR.B.010, er fullført for. 

d) Dersom endringen er underlagt gjennomgåelse fra vedkommende myndighet i samsvar med ATM/ANS.AR.C.035, skal 

tjenesteyteren bare tillate ibruktaking av de delene av endringen som vedkommende myndighet har godkjent argumentet 

for. 

e) Dersom en endring påvirker andre tjenesteytere og/eller luftfartsrelaterte virksomheter, som angitt i bokstav a) nr. 3, skal 

tjenesteyteren og disse andre tjenesteyterne i fellesskap avgjøre 

1) den innbyrdes avhengigheten og, om mulig, overfor de berørte luftfartsrelaterte virksomhetene, 

2) de forutsetningene og risikoreduserende tiltakene som gjelder flere enn én tjenesteyter eller luftfartsrelatert virksomhet. 

f) De tjenesteyterne som påvirkes av forutsetningene og de risikoreduserende tiltakene nevnt i bokstav e) nr. 2, skal i deres 

argument for endringen bare bruke forutsetninger og risikoreduserende tiltak som er avtalt og tilpasset med hverandre og, 

dersom det er mulig, med de luftfartsrelaterte virksomhetene. 

ATM/ANS.OR.A.050 Tilrettelegging og samarbeid 

En tjenesteyter skal lette inspeksjoner og tilsyn som foretas av vedkommende myndighet eller av et godkjent organ som opptrer 

på myndighetens vegne, og den skal i nødvendig grad samarbeide for effektiv og formålstjenlig utøvelse av myndigheten til 

vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 5. 

ATM/ANS.OR.A.055 Avvik og korrigerende tiltak 

Etter å ha mottatt melding om avvik fra vedkommende myndighet skal tjenesteyteren 

a) finne den opprinnelige årsaken til manglende samsvar, 

b) utarbeide en plan for korrigerende tiltak som kan godkjennes av vedkommende myndighet, 

c) godtgjøre at det korrigerende tiltaket er gjennomført til vedkommende myndighets tilfredshet, innen en frist som foreslås av 

tjenesteyteren og avtales med nevnte myndighet i samsvar med ATM/ANS.AR.C.050 bokstav e). 

ATM/ANS.OR.A.060 Umiddelbar reaksjon på et sikkerhetsproblem 

En tjenesteyter skal gjennomføre alle sikkerhetstiltak, herunder sikkerhetspålegg, pålagt av vedkommende myndighet i samsvar 

med ATM/ANS.AR.A.025 bokstav c). 

ATM/ANS.OR.A.065 Rapportering av tilfeller 

a) Tjenesteyteren skal rapportere til vedkommende myndighet, og til enhver annen organisasjon påkrevd av medlemsstaten 

der tjenesteyteren yter sine tjenester, om enhver ulykke, alvorlig hendelse og tilfelle som definert i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 996/2010(1) og forordning (EU) nr. 376/2014. 

b) Med forbehold for bokstav a) skal tjenesteyteren rapportere til vedkommende myndighet og organisasjonen som har ansvar 

for utformingen av system og komponenter, dersom dette er en annen enn tjenesteyteren, om enhver funksjonsfeil, teknisk 

feil, overskridelse av tekniske begrensninger, tilfelle eller annen unormal omstendighet som har eller kan ha satt tjenestenes 

sikkerhet i fare, men som ikke har ført til en ulykke eller alvorlig hendelse. 

c) Med forbehold for forordning (EU) nr. 996/2010 og (EU) nr. 376/2014 skal rapportene nevnt i bokstav a) og b) avgis i en 

form og på en måte som er fastsatt av vedkommende myndighet, og skal inneholde alle relevante opplysninger om 

hendelsen som er kjent for tjenesteyteren.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 av 20. oktober 2010 om undersøkelse og forebygging av ulykker og hendelser 

innen sivil luftfart og om oppheving av direktiv 94/56/EF (EUT L 295 av 12.11.2010, s. 35). 
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d) Rapportene skal utarbeides så snart som mulig, og under alle omstendigheter innen 72 timer etter at tjenesteyteren har 

identifisert nærmere opplysninger om den innrapporterte hendelsen, med mindre særlige omstendigheter er til hinder for 

dette. 

e) Med forbehold for forordning (EU) nr. 376/2014 og dersom det er relevant, skal tjenesteyteren utarbeide en 

oppfølgingsrapport for å gi nærmere opplysninger om hvilke tiltak den har til hensikt å treffe for å forebygge lignende 

tilfeller senere, så snart disse tiltakene er fastsatt. Denne rapporten skal utarbeides i en form og på en måte som er fastsatt av 

vedkommende myndighet. 

ATM/ANS.OR.A.070 Beredskapsplaner 

En tjenesteyter skal ha beredskapsplaner for alle tjenester den yter, i tilfelle det skulle inntreffe hendelser som fører til betydelig 

forringelse av eller avbrudd i dens virksomhet. 

ATM/ANS.OR.A.075 Åpen og oversiktlig yting av tjenester 

a) En tjenesteyter skal yte sine tjenester på en åpen og oversiktlig måte. Den skal offentliggjøre vilkårene for tilgang til sine 

tjenester og endringer av disse og opprette en ordning for jevnlig samråd med brukerne av sine tjenester, eller etter behov 

med hensyn til særlige endringer i tjenesteytingen, enten enkeltvis eller samlet. 

b) En tjenesteyter skal ikke forskjellsbehandle en bruker eller en klasse av brukere av sine tjenester på grunnlag av nasjonalitet 

eller andre egenskaper på en måte som er i strid med unionsretten. 

UNDERAVDELING B — LEDELSE (ATM/ANS.OR.B) 

ATM/ANS.OR.B.001 Teknisk og driftsmessig kompetanse og kapasitet 

En tjenesteyter skal sikre at den kan yte sine tjenester på en sikker, effektiv, kontinuerlig og bærekraftig måte som er forenlig 

med enhver forventet samlet etterspørsel etter et gitt luftrom. For dette formål skal den ha tilstrekkelig teknisk og driftsmessig 

kapasitet og sakkunnskap. 

ATM/ANS.OR.B.005 Ledelsessystem 

a) En tjenesteyter skal innføre og vedlikeholde et ledelsessystem som omfatter 

1) klart definerte linjer med hensyn til ansvar og ansvarlighet i hele sin organisasjon, herunder at ansvarlig leder har et 

direkte ansvar for sikkerheten, 

2) en beskrivelse av tjenesteyterens overordnede filosofi og prinsipper med hensyn til kvalitet og sikkerhet, som samlet 

utgjør en politikk som er undertegnet av ansvarlig leder, 

3) midler til å kontrollere ytelsen i tjenesteyterens organisasjon i lys av ytelsesindikatorene og ytelsesmålene i 

ledelsessystemet, 

4) en prosess for å identifisere endringer i tjenesteyterens organisasjon og i hvilken sammenheng den driver sin 

virksomhet, som kan påvirke etablerte prosesser, prosedyrer og tjenester og, om nødvendig, endre ledelsessystemet 

og/eller funksjonssystemet for å ta hensyn til disse endringene, 

5) en prosess for å gjennomgå ledelsessystemet, fastslå årsakene til at ledelsessystemet ikke lever opp til standardene, 

fastslå konsekvensene av dette og fjerne eller begrense årsakene, 

6) en prosess for å sikre at tjenesteyterens personell er opplært og kvalifisert til å utføre sine plikter på en sikker, effektiv, 

kontinuerlig og bærekraftig måte. I den forbindelse skal tjenesteyteren fastsette retningslinjer for ansettelse og 

opplæring av sitt personell, 

7) en formell kommunikasjonsmetode som sikrer at alt personell hos tjenesteyteren er fortrolig med ledelsessystemet, som 

gjør det mulig å formidle sikkerhetskritiske opplysninger og å forklare hvorfor bestemte tiltak er truffet og hvorfor 

prosedyrer er innført eller endret. 

b) En tjenesteyter skal dokumentere alle nøkkelprosesser i ledelsessystemet, herunder en prosess for å gjøre personell klar 

over sitt ansvar, samt prosedyren for å endre disse prosessene. 

c) En tjenesteyter skal opprette en funksjon for å kontrollere at organisasjonen oppfyller gjeldende krav, og at prosedyrene er 

tilstrekkelige. Samsvarskontrollen skal omfatte et system for tilbakemelding av avvik til den ansvarlige lederen for å sikre 

effektiv gjennomføring av eventuelle korrigerende tiltak.  
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d) En tjenesteyter skal overvåke hvordan dens funksjonssystem fungerer, og dersom det konstateres for svak ytelse, skal den 

fastslå årsakene til dette og fjerne dem eller, etter å ha fastslått konsekvensene av den svake ytelsen, begrense virkningene 

av dette. 

e) Ledelsessystemet skal stå i forhold til tjenesteyterens størrelse og virksomhet og hvor kompleks virksomheten er, samtidig 

som det tas hensyn til de farene og risikoene som er forbundet med denne virksomheten. 

f) Innenfor sitt ledelsessystem skal tjenesteyteren opprette formelle kontaktflater med relevante tjenesteytere og 

luftfartsrelaterte virksomheter for å 

1) sikre at de farene for flysikkerheten som dens virksomhet vil medføre, identifiseres og vurderes, og at risikoene i den 

forbindelse håndteres og begrenses på egnet måte, 

2) sikre at den yter sine tjenester i samsvar med kravene i denne forordning. 

g) Dersom tjenesteyteren også har et flyplassoperatørsertifikat, skal den sikre at ledelsessystemet dekker all virksomhet som 

sertifikatene omfatter. 

ATM/ANS.OR.B.010 Framgangsmåter for endringsstyring 

a) En tjenesteyter skal benytte framgangsmåter for å styre, vurdere og om nødvendig begrense virkningen av endringer i sine 

funksjonssystemer i samsvar med ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 og ATS.OR.210, etter hva 

som passer. 

b) Framgangsmåtene nevnt i bokstav a) eller eventuelle vesentlige endringer i disse framgangsmåtene skal 

1) framlegges for godkjenning av tjenesteyteren for vedkommende myndighet, 

2) ikke brukes før de er godkjent av vedkommende myndighet. 

c) Dersom de godkjente framgangsmåtene nevnt i bokstav b) ikke er egnet for en bestemt endring, skal tjenesteyteren 

1) be vedkommende myndighet om et unntak for å avvike fra de godkjente framgangsmåtene, 

2) gi vedkommende myndighet nærmere opplysninger om avviket og begrunnelsen for å benytte det, 

3) ikke benytte avviket før det er godkjent av vedkommende myndighet. 

ATM/ANS.OR.B.015 Virksomhet som er omfattet av en underleverandøravtale 

a) Virksomhet som er omfattet av en underleverandøravtale, omfatter all virksomhet innenfor virkeområdet for tjenesteyterens 

drift, i samsvar med vilkårene i sertifikatet, som utføres av andre organisasjoner som enten selv er sertifisert til å utføre slik 

virksomhet, eller som, dersom de ikke er sertifisert, arbeider under tjenesteyterens tilsyn. Dersom en del av tjenesteyterens 

virksomhet settes ut til eller kjøpes inn fra eksterne organisasjoner, skal tjenesteyteren sikre at den virksomheten, det 

systemet eller den komponenten som settes ut eller kjøpes inn, oppfyller gjeldende krav. 

b) Dersom en tjenesteyter setter ut en del av sin virksomhet til en organisasjon som ikke selv er sertifisert i samsvar med 

denne forordning, til å utføre slik virksomhet, skal den sikre at organisasjonen den har inngått en underleverandøravtale 

med, arbeider under tjenesteyterens tilsyn. Tjenesteyteren skal sikre at vedkommende myndighet får tilgang til 

organisasjonen som yter underleveransen, for å kunne fastslå om de gjeldende kravene i henhold til denne forordning 

fortsatt oppfylles. 

ATM/ANS.OR.B.020 Krav til personell 

a) En tjenesteyter skal utnevne en ansvarlig leder med myndighet til å sikre at all virksomhet kan finansieres og utføres i 

samsvar med gjeldende krav. Ansvarlig leder har ansvar for å opprette og vedlikeholde et effektivt ledelsessystem. 

b) En tjenesteyter skal definere de utpekte stillingsinnehavernes fullmakter, oppgaver og ansvar, særlig for personer i ledelsen 

med ansvar for funksjoner knyttet til sikkerhet, kvalitet, økonomi og menneskelige ressurser, etter hva som er relevant. 

ATM/ANS.OR.B.025 Krav til anlegg 

En tjenesteyter skal sikre at den har tilstrekkelige og hensiktsmessige anlegg som gjør det mulig å utføre og styre alle planlagte 

oppgaver og all planlagt virksomhet i samsvar med gjeldende krav.  



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/149 

 

ATM/ANS.OR.B.030 Oppbevaring av dokumentasjon 

a) En tjenesteyter skal opprette et system for oppbevaring av dokumentasjon som gir mulighet for tilfredsstillende lagring av 

dokumentasjon og pålitelig sporing av all dens virksomhet, særlig alle deler angitt i ATM/ANS.OR.B.005. 

b) Formatet og oppbevaringstiden for dokumentasjonen nevnt i bokstav a), skal angis i framgangsmåtene for tjenesteyterens 

ledelsessystem. 

c) Dokumentasjonen skal oppbevares på en måte som sikrer beskyttelse mot skade, endring og tyveri. 

ATM/ANS.OR.B.035 Driftshåndbøker 

a) En tjenesteyter skal utarbeide og ajourføre driftshåndbøker om sin tjenesteyting til bruk og veiledning for driftspersonellet. 

b) Den skal sikre at 

1) driftshåndbøkene inneholder de instruksene og opplysningene som kreves for at driftspersonellet skal kunne utføre sine 

oppgaver, 

2) relevante deler av driftshåndbøkene er tilgjengelige for det aktuelle personellet, 

3) driftspersonellet underrettes om de endringene i driftshåndboken som gjelder deres oppgaver på en måte som gjør at de 

kan gjennomføres når endringene trer i kraft. 

UNDERAVDELING C — SÆRLIGE ORGANISASJONSKRAV TIL ANDRE TJENESTEYTERE ENN ATS-YTERE 

(ATM/ANS.OR.C) 

ATM/ANS.OR.C.001 Virkeområde 

I dette kapittel fastsettes kravene som skal oppfylles av andre tjenesteytere enn ytere av lufttrafikktjenester, i tillegg til kravene 

fastsatt i underavdeling A og B. 

ATM/ANS.OR.C.005 Sikkerhetsvurdering og forsikring om endringer av funksjonssystemet 

a) For alle endringer som er meldt i samsvar med ATM/ANS.OR.A.045 bokstav a) nr. 1, skal andre tjenesteytere enn yteren 

av lufttrafikktjenester 

1) sikre at det utføres en sikkerhetsvurdering som dekker omfanget av endringen, det vil si 

i) det utstyret og de saksbehandlingsmessige og menneskelige elementene som endres, 

ii) grensesnitt og samspill mellom de elementene som endres og resten av funksjonssystemet, 

iii) grensesnitt og samspill mellom de elementene som endres, og den sammenhengen den er ment å skulle brukes i, 

iv) endringens livssyklus, fra den defineres til den er i drift, herunder overgang til bruk, 

v) planlagte driftsforstyrrelser, 

2) sikre, med tilstrekkelig tillit, gjennom et fullstendig, dokumentert og gyldig argument, at tjenesten vil fungere og 

fortsette å fungere bare som angitt i den angitte sammenhengen. 

b) En tjenesteyter, unntatt ytere av lufttrafikktjenester, skal sikre at sikkerhetsvurderingen nevnt i bokstav a) omfatter 

1) kontroll av at 

i) vurderingen tilsvarer omfanget av endringen som definert i bokstav a) nr. 1, 

ii) tjenesten fungerer bare som angitt i den angitte sammenhengen, 

iii) måten tjenesten fungerer på, er i samsvar med og ikke i strid med gjeldende krav i denne forordning til de 

tjenestene som ytes av det endrede funksjonssystemet, og 

2) spesifikasjon av de overvåkingskriteriene som kreves for å vise at de tjenestene som ytes av det endrede funksjons-

systemet, vil fungere og fortsette å fungere bare som angitt i den angitte sammenhengen.  
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UNDERAVDELING D — SÆRLIGE ORGANISASJONSKRAV TIL ANS- OG ATFM-YTERE OG NETTVERKSFORVALTEREN 

(ATM/ANS.OR.D) 

ATM/ANS.OR.D.001 Virkeområde 

I dette kapittel fastsettes kravene som skal oppfylles av ytere av flysikringstjenester (ANS) og trafikkflytstyring (ATFM) og 

nettverksforvalteren, i tillegg til kravene fastsatt i underavdeling A, B og C. 

ATM/ANS.OR.D.005 Forretningsplaner, årsplaner og ytelsesplaner 

a) Forretningsplan 

1) Ytere av flysikringstjenester og trafikkflytstyring skal utarbeide en forretningsplan som omfatter et tidsrom på minst 

fem år. Forretningsplanen skal 

i) fastsette de overordnede målene for yterne av flysikringstjenester og trafikkflytstyring og strategien for å nå disse 

målene i samsvar med eventuelle overordnede langtidsplaner for yterne av flysikringstjenester eller trafikkflyt-

styring og relevante krav i unionsretten til utvikling av infrastruktur eller annen teknologi, 

ii) inneholde ytelsesmål når det gjelder sikkerhet, kapasitet, miljø og kostnadseffektivitet, alt etter hva som er relevant 

i henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013(1). 

2) Opplysningene i nr. 1 punkt i) og ii) skal tilpasses den nasjonale ytelsesplanen nevnt i artikkel 11 i forordning (EF)  

nr. 549/2004, og med hensyn til sikkerhetsdataene skal de være i samsvar med det statlige sikkerhetsprogrammet nevnt 

i standard 3.1.1 i vedlegg 19 til Chicago-konvensjonen, i første utgave av juli 2013. 

3) Ytere av flysikringstjenester og trafikkflytstyring skal framlegge sikkerhets- og forretningsmessige begrunnelser for 

større investeringsprosjekter og eventuelt anslag over virkningen på de relevante ytelsesmålene nevnt i nr. 1 punkt i) og 

ii), og skal angi hvilke investeringer som er forbundet med lovfestede krav i tilknytning til gjennomføringen av 

forskningsprosjektet for lufttrafikkstyring i Det felles europeiske luftrom (SESAR). 

b) Årsplan 

1) Ytere av flysikringstjenester og trafikkflytstyring skal framlegge en årsplan som omfatter det påfølgende året, og som 

presiserer enkelthetene i forretningsplanen og beskriver eventuelle endringer i den sammenlignet med den forrige 

planen. 

2) Årsplanen skal omfatte følgende bestemmelser om tjenestenes nivå og kvalitet, for eksempel forventet nivå for 

kapasitet, sikkerhet, miljø og kostnadseffektivitet: 

i) Opplysninger om innføringen av ny infrastruktur eller annen utvikling og en redegjørelse for hvordan dette vil 

bidra til å forbedre ytelsene for yteren av flysikringstjenester eller trafikkflytstyring, herunder tjenestenes nivå og 

kvalitet. 

ii) Ytelsesindikatorer, etter hva som er relevant, som er i samsvar med ytelsesplanen nevnt i artikkel 11 i forordning 

(EF) nr. 549/2004, og som ytelsesnivå og tjenestenes kvalitet med rimelighet kan vurderes mot. 

iii) Opplysninger om planlagte tiltak for å redusere sikkerhetsrisikoene som angis i sikkerhetsplanen til yteren av 

flysikringstjenester og trafikkflytstyring, herunder sikkerhetsindikatorer for å overvåke sikkerhetsrisiko og 

eventuelt de anslåtte kostnadene for disse tiltakene. 

iv) Forventet kortsiktig økonomisk stilling for yteren av flysikringstjenester og trafikkflytstyring samt eventuelle 

endringer i eller virkninger på forretningsplanen. 

c) Ytelsesdelen av planene 

Yterne av flysikringstjenester og trafikkflytstyring skal på anmodning gjøre innholdet i ytelsesdelen av sine 

forretningsplaner og årsplaner tilgjengelig for Kommisjonen på vilkår som fastsettes av vedkommende myndighet i 

samsvar med nasjonal rett.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en ytelsesordning for flysikringstjenester 

og nettverksfunksjoner (EUT L 128 av 9.5.2013, s. 1). 
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ATM/ANS.OR.D.010 Sikkerhetsstyring 

a) Yterne av flysikringstjenester og trafikkflytstyring og nettverksforvalteren skal, som en integrert del av sitt ledelsessystem, i 

henhold til ATM/ANS.OR.B.005 opprette et sikkerhetsstyringssystem for å ivareta 

1) sikkerheten for sine anlegg og sitt personell for å forhindre ulovlig forstyrrelse av tjenesteytingen, 

2) sikkerheten for driftsdataene som de mottar, produserer eller på annen måte benytter, slik at tilgangen til dem begrenses 

til godkjente personer. 

b) Sikkerhetsstyringssystemet skal definere 

1) prosedyrene for vurdering og reduksjon av sikkerhetsrisikoer, overvåking og bedring av sikkerheten, sikkerhets-

vurderinger og formidling av erfaringer, 

2) midler til å påvise sikkerhetsbrudd og varsle personell med egnede varslingssignaler, 

3) midler til å kontrollere virkningene av sikkerhetsbrudd og å fastsette gjenopprettingstiltak og risikoreduserende 

prosedyrer for å hindre gjentakelse. 

c) Ytere av flysikringstjenester og trafikkflytstyring og nettverksforvalteren skal sørge for sikkerhetsklarering av sitt personell 

når det er grunn til det, og skal samarbeide med vedkommende sivile og militære myndigheter for å ivareta sikkerheten for 

sine anlegg, sitt personell og sine data. 

d) Ytere av flysikringstjenester og trafikkflytstyring og nettverksforvalteren skal treffe de nødvendige tiltak for å beskytte sine 

systemer, komponenter i bruk og data, og skal hindre at nettverket settes i fare av trusler mot informasjons- og 

nettsikkerheten som på ulovlig måte kan forstyrre tjenesteytingen. 

ATM/ANS.OR.D.015 Finansiell soliditet — økonomisk og finansiell evne 

Ytere av flysikringstjenester og trafikkflytstyring skal kunne oppfylle sine finansielle forpliktelser, for eksempel faste og 

variable driftskostnader eller investeringskostnader. De skal benytte et egnet system for føring av kostnadsregnskap. De skal 

dokumentere sin evne gjennom årsplanen som er nevnt i ATM/ANS.OR.D.005 bokstav b), samt gjennom balanser og 

regnskaper i den grad deres rettslige status tillater det, og skal jevnlig gjennomgå en uavhengig finansiell revisjon. 

ATM/ANS.OR.D.020 Erstatningsansvar og forsikringsdekning 

a) Yterne av flysikringstjenester og trafikkflytstyring og nettverksforvalteren skal ha innført ordninger for å dekke 

erstatningsansvar knyttet til utførelsen av deres oppgaver i samsvar med gjeldende lovgivning. 

b) Metoden som benyttes til å sørge for dekning, skal stå i forhold til det aktuelle taps- og skadepotensialet, idet det tas hensyn 

til de aktuelle tjenesteyternes og nettverksforvalterens rettslige status og nivået av kommersiell forsikringsdekning som er 

tilgjengelig. 

c) Yterne av flysikringstjenester og trafikkflytstyring og nettverksforvalteren som benytter seg av tjenestene til en annen 

tjenesteyter, skal sikre at avtaler som de inngår for dette formål, angir ansvarsfordelingen mellom dem. 

ATM/ANS.OR.D.025 Rapporteringskrav 

a) Yterne av flysikringstjenester og trafikkflytstyring skal framlegge en årsrapport om sin virksomhet for vedkommende 

myndighet. 

b) For yterne av flysikringstjenester og trafikkflytstyring skal årsrapporten omfatte deres økonomiske resultater, uten at 

artikkel 12 i forordning (EF) nr. 550/2004 berøres, samt driftsmessig ytelse og annen virksomhet og utvikling av betydning, 

særlig når det gjelder sikkerhet. 

c) Nettverksforvalteren skal i samsvar med artikkel 20 i forordning (EU) nr. 677/2011 framlegge en årsrapport om sin 

virksomhet for Kommisjonen og Byrået. Denne rapporten skal omfatte virksomhetens driftsmessige ytelse samt virksomhet 

og utvikling av betydning, særlig når det gjelder sikkerhet. 
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d) Årsrapporten nevnt i bokstav a) og c) skal minst omfatte 

1) en vurdering av nivået på tjenestene som ytes, 

2) for ytere av flysikringstjenester og trafikkflytstyring, en sammenligning av deres ytelse og ytelsesmålene fastsatt i 

forretningsplanen nevnt i ATM/ANS.OR.D.005 bokstav a), idet den faktiske ytelsen sammenlignes med årsplanen ved 

hjelp av ytelsesindikatorene som er fastsatt i årsplanen, 

3) for nettverksforvalteren, dennes ytelse sammenlignet med ytelsesmålene fastsatt i strategiplanen for nettverket nevnt i 

artikkel 2 nr. 24 i forordning (EU) nr. 677/2011, idet den faktiske ytelsen sammenlignes med ytelsen fastsatt i 

driftsplanen for nettverket nevnt i artikkel 2 nr. 23 i nevnte forordning ved hjelp av ytelsesindikatorene som er fastsatt i 

driftsplanen for nettverket, 

4) en forklaring på avvik fra relevante mål og målsetninger og en redegjørelse for hvilke tiltak som kreves for å håndtere 

eventuelle avvik mellom planene og den faktiske ytelsen i referanseperioden nevnt i artikkel 11 i forordning (EF)  

nr. 549/2004, 

5) utvikling innen drift og infrastruktur, 

6) økonomiske resultater, dersom de ikke offentliggjøres separat i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 550/2004, 

7) opplysninger om den formelle samrådsprosessen med brukerne av yterens tjenester, 

8) opplysninger om personalpolitikken. 

e) Yterne av flysikringstjenester og trafikkflytstyring og nettverksforvalteren skal gjøre sine årsrapporter tilgjengelige for 

Kommisjonen og Byrået på deres anmodning. De skal også gjøre disse rapportene tilgjengelige for offentligheten på de 

vilkårene som fastsettes av vedkommende myndighet i samsvar med unionsretten og nasjonal rett. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

SÆRLIGE KRAV TIL YTERE AV LUFTTRAFIKKTJENESTER 

(del-ATS) 

UNDERAVDELING A — YTTERLIGERE ORGANISASJONKRAV TIL YTERE AV LUFTTRAFIKKTJENESTER (ATS.OR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

ATS.OR.100 Eierskap 

a) En yter av lufttrafikktjenester skal underrette vedkommende myndigheter om 

1) sin rettslige status, sin eierstruktur og eventuelle avtaler som har vesentlig betydning for kontrollen over 

vedkommendes eiendeler, 

2) eventuelle forbindelser med organisasjoner som ikke medvirker i ytingen av flysikringstjenester, herunder former for 

forretningsvirksomhet der yteren deltar enten direkte eller gjennom tilknyttede foretak som representerer mer enn 1 % 

av deres forventede inntekt; videre skal yteren underrette om enhver endring i alle individuelle aksjebeholdninger som 

representerer 10 % eller mer av deres samlede aksjekapital. 

b) En yter av lufttrafikktjenester skal treffe alle nødvendige tiltak for å hindre at det oppstår interessekonflikter som kan bringe 

dens upartiske og objektive tjenesteyting i fare. 

ATS.OR.105 Åpen og oversiktlig yting av tjenester 

Utover ATM/ANS.OR.A.075 i vedlegg III skal yteren av lufttrafikktjenester verken opptre på en måte som har som formål eller 

følge å hindre, begrense eller vri konkurransen, eller opptre på en slik måte som medfører misbruk av en dominerende stilling i 

henhold til gjeldende unionsrett eller nasjonal rett. 

AVSNITT 2 — TJENESTENES SIKKERHET 

ATS.OR.200 Sikkerhetsstyringssystem 

En yter av lufttrafikktjenester skal ha iverksatt et sikkerhetsstyringssystem (SMS), som kan være en integrert del av det 

ledelsessystemet som kreves i ATM/ANS.OR.B.005, og som omfatter følgende komponenter: 

1) Retningslinjer og mål for sikkerhet 

i) Ledelsens forpliktelse og ansvar med hensyn til sikkerhet, som skal inngå i sikkerhetspolitikken. 

ii) Ansvar for sikkerhet med hensyn til gjennomføringen og vedlikeholdet av sikkerhetsstyringssystemet og myndighet til 

å treffe beslutninger med hensyn til sikkerheten. 

iii) Utpeking av en sikkerhetsansvarlig som er ansvarlig for gjennomføringen og vedlikeholdet av et effektivt sikkerhets-

styringssystem. 

iv) Samordning av beredskapsplaner med andre tjenesteytere og luftfartsrelaterte virksomheter som sikrer et grensesnitt 

mot ATS-yteren når den yter sine tjenester. 

v) SMS-dokumentasjon som beskriver alle elementene i sikkerhetsstyringssystemet, de tilknyttede SMS-prosessene og 

SMS-resultatene. 

2) Håndtering av sikkerhetsrisiko 

i) En prosess for å identifisere farene forbundet med tjenestene, som skal baseres på en kombinasjon av reaktive, 

proaktive og forebyggende metoder for innsamling av sikkerhetsdata. 

ii) En prosess som sikrer analyse, vurdering og kontroll av sikkerhetsrisikoer forbundet med identifiserte farer. 

iii) En prosess for å sikre at dens bidrag til risikoen for flyulykker reduseres så langt det er praktisk mulig.  
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3) Sikkerhetsbekreftelse 

i) Overvåking av sikkerhetsnivået og midler til å kontrollere sikkerhetsnivået i organisasjonen og til å vurdere hvor 

effektiv styringen av sikkerhetsrisikoene er. 

ii) En prosess for å identifisere endringer som kan påvirke nivået av sikkerhetsrisikoen forbundet med dens tjeneste, og 

for å identifisere og håndtere de sikkerhetsrisikoene som kan oppstå som følge av disse endringene. 

iii) En prosess for å overvåke og vurdere hvor effektivt sikkerhetsstyringssystemet er for å muliggjøre fortløpende 

forbedring av sikkerhetsstyringssystemets samlede ytelse. 

4) Sikkerhetsfremmende tiltak 

i) Et opplæringsprogram som sikrer at personellet har fått opplæring og har kompetanse til å utføre sine SMS-oppgaver. 

ii) Sikkerhetskommunikasjon som sikrer at personellet er kjent med SMS-gjennomføringen. 

ATS.OR.205 Sikkerhetsvurdering og forsikring om endringer av funksjonssystemet 

a) For alle endringer som er meldt i samsvar med ATM/ANS.OR.A.045 bokstav a) nr. 1, skal yteren av lufttrafikktjenester 

1) sikre at det utføres en sikkerhetsvurdering som dekker omfanget av endringen, det vil si 

i) det utstyret og de saksbehandlingsmessige og menneskelige elementene som endres, 

ii) grensesnitt og samspill mellom de elementene som endres, og resten av funksjonssystemet, 

iii) grensesnitt og samspill mellom de elementene som endres, og den sammenhengen endringen er ment å skulle brukes i, 

iv) endringens livssyklus, fra den defineres til den er i drift, herunder overgang til bruk, 

v) planlagte forstyrrelser av driften av funksjonssystemet, og 

2) sikre, med tilstrekkelig tillit, gjennom et fullstendig, dokumentert og gyldig argument, at de sikkerhetskriteriene som er 

identifisert gjennom anvendelsen av ATS.OR.210, er gyldige, vil bli overholdt og fortsette å bli overholdt. 

b) En yter av lufttrafikktjenester skal sikre at sikkerhetsvurderingen nevnt i bokstav a) omfatter 

1) fareidentifikasjon, 

2) bestemmelse av og begrunnelse for sikkerhetskriteriene som gjelder for endringen i samsvar med ATS.OR.210, 

3) risikoanalyse av virkningene forbundet med endringen, 

4) risikovurdering og, dersom det kreves, risikoreduserende tiltak for endringen slik at den kan oppfylle gjeldende 

sikkerhetskriterier, 

5) kontroll av at 

i) vurderingen tilsvarer omfanget av endringen som definert i bokstav a) nr. 1, 

ii) endringen oppfyller sikkerhetskriteriene, 

6) spesifikasjon av de overvåkingskriteriene som kreves for å vise at de tjenestene som ytes av det endrede funksjons-

systemet, fortsatt vil oppfylle sikkerhetskriteriene. 

ATS.OR.210 Sikkerhetskriterier 

a) En yter av lufttrafikktjenester skal bestemme hvorvidt en endring av et funksjonssystem kan godtas ut fra et 

sikkerhetsmessig synspunkt, basert på analysen av risikoene forbundet med innføringen av endringen, differensiert på 

grunnlag av driftstyper og kategorier av berørte parter, etter hva som er relevant. 

b) Hvorvidt en endring kan godtas ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt, skal vurderes ved å bruke bestemte og kontrollerbare 

sikkerhetskriterier, der hvert kriterium er uttrykt i form av et eksplisitt, kvantitativt sikkerhetsrisikonivå eller et annet tiltak 

som vedrører sikkerhetsrisikoen.  
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c) En yter av lufttrafikktjenester skal sikre at sikkerhetskriteriene 

1) er berettiget for den bestemte endringen, idet det tas hensyn til type endring, 

2) dersom de er oppfylt, gir en forventning om at funksjonssystemet etter endringen vil være like sikkert som det var før 

endringen, eller så skal yteren av lufttrafikktjenester framlegge et argument som begrunner at 

i) enhver midlertidig reduksjon i sikkerheten vil bli oppveid av framtidige forbedringer i sikkerheten, eller 

ii) enhver permanent reduksjon i sikkerheten har andre gunstige følger, 

3) når de vurderes samlet, sikrer at endringen ikke skaper en uakseptabel risiko for tjenestens sikkerhet, 

4) medvirker til å øke sikkerheten, så vidt dette er praktisk mulig. 

ATS.OR.215 Krav til utstedelse av sertifikater og legeattester for flygeledere 

En yter av lufttrafikktjenester skal sikre at flygeledere har de riktige sertifikatene og har gyldig legeattest, i samsvar med 

forordning (EU) 2015/340. 

AVSNITT 3 — SÆRLIGE KRAV TIL MENNESKELIGE FAKTORER FOR YTERE AV FLYGEKONTROLLTJENESTER 

ATS.OR.300 Virkeområde 

I dette avsnitt fastsettes kravene som skal oppfylles av ytere av flygekontrolltjenester for å 

a) forebygge og redusere risikoen for at flygekontrolltjeneste ytes av flygeledere med et problematisk bruk av psykoaktive 

stoffer, 

b) forebygge og redusere de negative virkningene av stress på flygeledere for å ivareta sikkerheten i lufttrafikken, 

c) forebygge og redusere de negative virkningene av tretthet på flygeledere for å ivareta sikkerheten i lufttrafikken. 

ATS.OR.305 Ansvarsområder for ytere av flygekontrolltjenester med hensyn til problematisk bruk av psykoaktive 

stoffer hos flygeledere 

a) En yter av flygekontrolltjenester skal utarbeide og gjennomføre en politikk med tilhørende prosedyrer for å sikre at 

problematisk bruk av psykoaktive stoffer ikke påvirker ytingen av flygekontrolltjenester. 

b) Med forbehold for bestemmelsene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) og gjeldende nasjonal 

lovgivning om testing av privatpersoner skal yteren av flygekontrolltjenesten utarbeide og gjennomføre en objektiv, 

oversiktlig og ikke-diskriminerende prosedyre for påvisning av tilfeller av problematisk bruk av psykoaktive stoffer hos 

flygeledere. Denne prosedyren skal ta hensyn til bestemmelsene fastsatt i ATCO.A.015 i forordning (EU) 2015/340. 

c) Prosedyren nevnt i bokstav b) skal godkjennes av vedkommende myndighet. 

ATS.OR.310 Stress 

I samsvar med ATS.OR.200 skal en yter av flygekontrolltjenester 

a) utarbeide og vedlikeholde en politikk for håndtering av flygelederes stress, herunder gjennomføringen av et program for 

håndtering av stress i forbindelse med kritiske hendelser, 

b) tilby flygeledere opplærings- og informasjonsprogrammer om forebygging av stress, herunder stress ved kritiske hendelser, 

som utfyller opplæringen om menneskelige faktorer som tilbys i samsvar med avsnitt 3 og 4 i kapittel D i vedlegg I til 

forordning (EU) 2015/340. 

ATS.OR.315 Tretthet 

I samsvar med ATS.OR.200 skal en yter av flygekontrolltjenester 

a) utarbeide og vedlikeholde en politikk for håndtering av flygelederes tretthet, 

b) tilby flygeledere informasjonsprogrammer om forebygging av tretthet, som utfyller opplæringen om menneskelige faktorer 

som tilbys i samsvar med avsnitt 3 og 4 i kapittel D i vedlegg I til forordning (EU) 2015/340. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 
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ATS.OR.320 Flygelederes vaktlistesystem(er) 

a) En yter av flygekontrolltjenester skal utarbeide, gjennomføre og overvåke et vaktlistesystem for å håndtere risikoer i 

forbindelse med tretthet på arbeidsplassen for flygeledere, gjennom en sikker veksling mellom tjenesteperioder og hviletid. 

I vaktlistesystemet skal yteren av flygekontrolltjenester angi følgende: 

1) Største antall arbeidsdager på rad med tjeneste. 

2) Lengste arbeidstid per tjenesteperiode. 

3) Lengste periode med flygekontrolltjeneste uten pause. 

4) Forholdet mellom tjenesteperioder og pauser ved yting av flygekontrolltjeneste. 

5) Korteste hviletid. 

6) Lengste sammenhengende tjenesteperiode som løper inn i nattid, eventuelt avhengig av driftstimer for den aktuelle 

flygekontrollenheten. 

7) Korteste hviletid etter en tjenesteperiode som løper inn i nattid. 

8) Minste antall hvileperioder innen en vaktsyklus. 

b) Yteren av flygekontrolltjenester skal i forbindelse med at vaktlistesystemet utarbeides eller anvendes, rådspørre de flygele-

derne som vil bli underlagt systemet, eller eventuelt deres representanter, for å identifisere og redusere risikoene for tretthet 

som kan skyldes selve vaktlistesystemet. 

UNDERAVDELING B — TEKNISKE KRAV TIL YTERE AV LUFTTRAFIKKTJENESTER (ATS.TR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

ATS.TR.100 Arbeidsmetoder og driftsprosedyrer for ytere av lufttrafikktjenester 

a) En yter av lufttrafikktjenester skal kunne dokumentere at dens arbeidsmetoder og driftsprosedyrer er i samsvar med 

1) gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, og 

2) standardene fastsatt i følgende vedlegg til Chicago-konvensjonen, i den grad de er relevante for yting av lufttrafikk-

tjenester i det berørte luftrommet: 

i) Vedlegg 10 om luftfartstelekommunikasjon, bind 2 om kommunikasjonsprosedyrer, herunder prosedyrer med 

PANS-status (6. utgave av oktober 2001, herunder alle endringer til og med nr. 89). 

ii) Vedlegg 11 om lufttrafikktjenester (13. utgave av juli 2001, herunder alle endringer til og med nr. 49), uten at det 

berører forordning (EU) nr. 923/2001. 

b) Uten hensyn til bokstav a) kan vedkommende myndighet for enheter for lufttrafikktjenester som yter tjenester for 

testflyging, fastsette ytterligere eller alternative vilkår og framgangsmåter til dem som er oppført i bokstav a), dersom det 

kreves for yting av tjenester for prøveflyging. 

 _____  
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VEDLEGG V 

SÆRLIGE KRAV TIL YTERE AV FLYVÆRTJENESTER 

(del-MET) 

UNDERAVDELING A — YTTERLIGERE ORGANISASJONKRAV TIL YTERE AV FLYVÆRTJENESTER (MET.OR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

MET.OR.100 Meteorologiske data og opplysninger 

a) En yter av flyværtjenester skal gi operatører, flygebesetningsmedlemmer, enheter for lufttrafikktjenester, enheter for søke- 

og redningstjenester, flyplassoperatører, undersøkelsesorganer for ulykker og hendelser samt andre tjenesteytere og 

luftfartsenheter de meteorologiske opplysningene som er nødvendige for utførelsen av deres respektive funksjoner, som 

fastsatt av vedkommende myndighet. 

b) En yter av flyværtjenester skal bekrefte det ønskelige nøyaktighetsnivået for informasjonen som formidles med tanke på 

driften, herunder kilden til slik informasjon, samtidig som det sikres at informasjonen formidles i god tid og oppdateres 

etter behov. 

MET.OR.105 Oppbevaring av meteorologiske opplysninger 

a) En yter av flyværtjenester skal oppbevare de meteorologiske opplysningene som sendes ut, i minst 30 dager etter at de er 

sendt ut. 

b) Disse meteorologiske opplysningene skal på anmodning gjøres tilgjengelig for granskinger eller undersøkelser, og skal for 

disse formålene oppbevares til granskingen eller undersøkelsene er avsluttet. 

MET.OR.110 Utveksling av meteorologiske opplysninger 

En yter av flyværtjenester skal sikre at den har systemer og prosesser samt tilgang til egnede telekommunikasjonsinstallasjoner 

for å kunne 

a) muliggjøre utveksling av operasjonelle meteorologiske opplysninger med andre ytere av flyværtjenester, 

b) gi nødvendige meteorologiske opplysninger til brukerne i rett tid. 

MET.OR.115 Meteorologisk melding 

Yteren av flyværtjenester som har ansvar for det aktuelle området, skal gi meteorologiske meldinger til de relevante brukerne, 

via den faste kommunikasjonstjenesten for luftfarten eller internett. 

MET.OR.120 Melding om avvik til globale sentraler for værvarsling (WAFC) 

Yteren av flyværtjenester som har ansvar for det aktuelle området, skal ved hjelp WAFS BUFR-data underrette den aktuelle 

WAFC umiddelbart dersom vesentlige avvik oppdages eller rapporteres i forbindelse med signifikante WAFS-værvarsler 

(SIGWX) med hensyn til 

a) ising, turbulens, cumulonimbusskyer som er skjult, hyppige, innkapslet, eller forekommer på en bygelinje, og sandstormer/ 

støvstormer, 

b) vulkanutbrudd eller et utslipp av radioaktive materialer i atmosfæren av betydning for luftfartøyoperasjoner.  
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AVSNITT 2 — SÆRLIGE KRAV 

Kapittel 1 — Krav til flyværstasjoner 

MET.OR.200 Værrapporter og andre opplysninger 

a) En flyværstasjon skal formidle 

1) lokale rutinerapporter ved faste intervaller, som bare skal formidles på flyplassen der observasjonene er gjort, 

2) lokale spesialrapporter, som bare skal formidles på flyplassen der observasjonene er gjort, 

3) METAR ved halvtimesintervaller på flyplasser som betjener regelbundet internasjonal kommersiell lufttransport med 

henblikk på formidling utenfor flyplassen der observasjonene er gjort. 

b) En flyværstasjon skal underrette enhetene for lufttrafikktjenester og luftfartsinformasjonstjenestene på en flyplass om 

endringer i funksjonsstatus for det automatiske utstyret som brukes til å vurdere rullebanesikt. 

c) En flyværstasjon skal avgi rapport til den tilknyttede enheten for lufttrafikktjenester, enheten for luftfartsinforma-

sjonstjenester og det meteorologiske overvåkingskontoret dersom det forekommer tegn på vulkansk aktivitet, 

vulkanutbrudd eller vulkanske askeskyer. 

d) En flyværstasjon skal opprette en liste over kriterier for å levere lokale spesialrapporter i samråd med de aktuelle ATS-

enhetene, operatørene og andre berørte parter. 

MET.OR.205 Rapportering av meteorologiske elementer 

På flyplasser som betjener regelbundet internasjonal kommersiell lufttransport, skal en flyværstasjon avgi rapport om 

a) overflatevindens retning og hastighet, 

b) sikt, 

c) rullebanesikt, dersom det er relevant, 

d) aktuelt vær på flyplassen og i dens nærhet, 

e) skyer, 

f) lufttemperatur og duggpunktstemperatur, 

g) atmosfærisk trykk, 

h) utfyllende opplysninger, dersom det er relevant. 

Dersom det godkjennes av vedkommende myndighet, kan en flyværstasjon på flyplasser som ikke betjener regelbundet 

internasjonal kommersiell lufttransport, avgi rapport om bare et delsett av de meteorologiske elementene, etter hva som er 

relevant for de typene flyginger som skjer ved den aktuelle flyplassen. Dette datasettet skal offentliggjøres i 

luftfartspublikasjonen. 

MET.OR.210 Observasjon av meteorologiske elementer 

På flyplasser som betjener regelbundet internasjonal kommersiell lufttransport, skal en flyværstasjon observere og/eller måle 

a) overflatevindens retning og hastighet, 

b) sikt, 

c) rullebanesikt, dersom det er relevant, 

d) aktuelt vær på flyplassen og i dens nærhet, 

e) skyer, 

f) lufttemperatur og duggpunktstemperatur,  
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g) atmosfærisk trykk, 

h) utfyllende opplysninger, dersom det er relevant. 

Dersom det godkjennes av vedkommende myndighet, kan en flyværstasjon på flyplasser som ikke betjener regelbundet 

internasjonal kommersiell lufttransport, observere og/eller måle bare et delsett av de meteorologiske elementene, etter hva som 

er relevant for de typene flyginger som skjer ved den aktuelle flyplassen. Dette datasettet skal offentliggjøres i luftfartspubli-

kasjonen. 

Kapittel 2 — Krav til flyplassens flyværtjenestekontor 

MET.OR.215 Værvarsler og andre opplysninger 

Et flyværtjenestekontor på en flyplass skal 

a) utarbeide og/eller innhente værvarsler og andre relevante meteorologiske opplysninger som er nødvendige for å kunne 

utføre dets respektive funksjoner til flyginger det skal betjene, som bestemt av vedkommende myndighet, 

b) levere værvarsler og/eller varslinger for lokale værforhold på flyplasser som det er ansvarlig for, 

c) løpende overvåke værvarslene og varslingene og umiddelbart komme med endringer ved behov, og annullere ethvert 

værvarsel av samme type som er utgitt tidligere for samme sted og for samme gyldighetsperiode eller deler av den, 

d) gi flygebesetningsmedlemmer og/eller annet personell med oppgaver som berører flygingen, orientering, samråd og 

flygedokumentasjon, 

e) gi klimatologiske opplysninger, 

f) gi den tilknyttede enheten for lufttrafikktjenester, enheten for luftfartsinformasjonstjenester og det meteorologiske 

overvåkingskontoret de opplysningene som er mottatt om vulkansk aktivitet, vulkanutbrudd eller vulkanske askeskyer, 

g) eventuelt gi meteorologiske opplysninger til enheter for søke- og redningstjenester og opprettholde kontakt med enhetene 

for søke- og redningstjenester i hele søke- og redningsaksjonen, 

h) ved behov gi meteorologiske opplysninger til relevante enheter for luftfartsinformasjonstjeneste for utøvelsen av deres 

funksjoner, 

i) utarbeide og/eller innhente værvarsel og andre relevante meteorologiske opplysninger som er nødvendige for utøvelsen av 

ATS-enhetenes funksjoner i samsvar med MET.OR.242, 

j) gi den tilknyttede enheten for lufttrafikktjenester, enheten for luftfartsinformasjonstjenester og det meteorologiske 

overvåkingskontoret de opplysningene som er mottatt om utslipp av radioaktive materialer i atmosfæren. 

MET.OR.220 Flyplassværvarsler 

a) Et flyværtjenestekontor på en flyplass skal sende ut flyplassværvarsler som et TAF på et bestemt tidspunkt. 

b) Når det gis et TAF, skal flyværtjenestekontoret sikre at det ikke er mer enn ett TAF som er gyldig på en flyplass på et 

bestemt tidspunkt. 

MET.OR.225 Værvarsler for landing 

a) Et flyværtjenestekontor på en flyplass skal utarbeide værvarsler for landing som bestemt av vedkommende myndighet. 

b) Dette værvarselet for landing skal utstedes i form av et TREND-varsel. 

c) Gyldighetsperioden for et TREND-varsel skal være to timer fra tidspunktet for rapporten som utgjør en del av værvarselet 

for landingen. 

MET.OR.230 Værvarsler for start 

Et flyværtjenestekontor på en flyplass skal 

a) utarbeide værvarsler for start som bestemt av vedkommende myndighet, 

b) levere værvarsler for start til operatører og flygebesetningsmedlemmer på anmodning innen tre timer før forventet avgangs-

tidspunkt.  
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MET.OR.235 Flyplassvarslinger og varslinger og alarmer for vindskjær 

Et flyværtjenestekontor på en flyplass skal 

a) gi opplysninger om flyplassvarslinger, 

b) utarbeide varslinger for vindskjær for flyplasser der vindskjær anses å være en faktor, i samsvar med lokale avtaler med 

vedkommende ATS-enhet og berørte operatører, 

c) på flyplasser der vindskjær konstateres av bakkebasert automatisk fjernmålings- eller deteksjonsutstyr for vindskjær, levere 

alarmer for vindskjær som er generert av disse systemene, 

d) annullere varslinger når forholdene ikke lenger forekommer og/eller ikke lenger forventes å forekomme på flyplassen. 

MET.OR.240 Opplysninger til bruk av operatør eller flygebesetning 

a) Et flyværtjenestekontor på en flyplass skal gi operatører og flygebesetningsmedlemmer 

1) værvarsler fra WAFS for de elementene som er oppført i OR.275 bokstav a) nr. 1 og 2, 

2) METAR eller SPECI, herunder TREND-værvarsler, TAF eller endret TAF for avgangsflyplasser og planlagte landings-

flyplasser, og for alternative startflyplasser, alternative flyplasser på ruten og alternative bestemmelsesflyplasser, 

3) flyplassværvarsler for start, 

4) SIGMET og spesialrapporter fra luftfartøy som gjelder for hele ruten, 

5) rådgivende opplysninger med hensyn til vulkansk aske og tropiske sykloner som gjelder for hele ruten, 

6) områdevarsler for flyging i lav høyde i kartform utarbeidet til støtte for utstedelse av en AIRMET-melding, og en 

AIRMET-melding for flyging i lav høyde som gjelder for hele ruten, 

7) flyplassvarslinger for den lokale flyplassen, 

8) bilder fra meteorologiske satellittbilder, 

9) bakkebasert værradarinformasjon. 

b) Når de meteorologiske opplysningene som skal inngå i flygedokumentasjon, avviker vesentlig fra de som gjøres 

tilgjengelig for flygeplanlegging, skal flyplassens flyværtjenestekontor 

1) umiddelbart gi råd til den berørte operatøren eller flygebesetningen, 

2) dersom det er praktisk mulig, levere de reviderte meteorologiske opplysningene etter avtale med operatøren. 

MET.OR.242 Opplysninger som skal gis til enheter for lufttrafikktjenester 

a) Et flyværtjenestekontor på en flyplass skal etter behov gi det tilknyttede kontrolltårnet 

1) lokale rutinerapporter og spesialrapporter, METAR, TAF og TREND-varsler samt endringer av disse, 

2) SIGMET- og AIRMET-informasjon, varslinger og alarmer for vindskjær og flyplassvarslinger, 

3) eventuelle ytterligere meteorologiske opplysninger som er avtalt lokalt, for eksempel varsler for overflatevind for å 

kunne bestemme mulige endringer av rullebane, 

4) mottatte opplysninger om vulkanske askeskyer, som det ikke allerede er sendt ut SIGMET for, i henhold til avtale 

mellom flyplassens flyværtjenestekontor og kontrolltårnet, 

5) mottatte opplysninger om tegn på vulkansk aktivitet og/eller vulkanutbrudd, i henhold til avtale mellom flyplassens 

flyværtjenestekontor og kontrolltårnet. 

b) Et flyværtjenestekontor på en flyplass skal etter behov gi den tilknyttede innflygingskontrollenheten 

1) lokale rutinerapporter og spesialrapporter, METAR, TAF og TREND-varsler samt endringer av disse, 

2) SIGMET- og AIRMET-informasjon, varslinger og alarmer for vindskjær, hensiktsmessige spesialrapporter fra 

luftfartøy og flyplassvarslinger,  
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3) eventuelle ytterligere meteorologiske opplysninger som er avtalt lokalt, 

4) mottatte opplysninger om vulkanske askeskyer, som det ikke allerede er sendt ut SIGMET for, i samsvar med avtale 

mellom flyplassens flyværtjenestekontor og innflygingskontrollenheten, 

5) mottatte opplysninger om tegn på vulkansk aktivitet og/eller vulkanutbrudd, i samsvar med avtale mellom flyplassens 

flyværtjenestekontor og innflygingskontrollenheten. 

Kapittel 3 — Krav til meteorologiske overvåkingskontorer 

MET.OR.245 Meteorologisk overvåking og andre opplysninger 

Innenfor sitt ansvarsområde skal det meteorologiske overvåkingskontoret 

a) opprettholde kontinuerlig overvåking over meteorologiske forhold som påvirker luftfartsoperasjoner, 

b) samordne med organisasjonen som har ansvar for yting av NOTAM og/eller ASHTAM, for å sikre at meteorologiske 

opplysninger om vulkansk aske som inngår i SIGMET- og NOTAM- og/eller ASHTAM-meldinger, er i samsvar med 

hverandre, 

c) samordne med utvalgte vulkanobservatorier for å sikre at opplysninger om vulkansk aktivitet er mottatt på en effektiv måte 

til rett tid, 

d) gi tilknyttet VAAC mottatte opplysninger om tegn på vulkansk aktivitet, vulkanutbrudd og vulkanske askeskyer som det 

ikke allerede er sendt ut SIGMET for, 

e) gi enhetene for luftfartsinformasjonstjeneste mottatte opplysninger om utslipp av radioaktive materialer i atmosfæren i det 

området eller tilstøtende områder som det overvåker og som det ikke allerede er sendt ut SIGMET for, 

f) om nødvendig gi tilknyttet kontrollsentral og flygeinformasjonssentral (ACC/FIC) relevant(e) 

1) METAR, herunder løpende data om trykk for flyplasser og andre steder, TAF og TREND-varsler og endringer av disse, 

2) varsler for høydevind, temperatur i de øvre luftlag og signifikante værfenomener underveis og endringer av disse, 

SIGMET- og AIRMET-informasjon og egnede spesialrapporter fra luftfartøyer, 

3) alle andre meteorologiske opplysninger som kreves av ACC/FIC for å oppfylle anmodninger fra luftfartøy under 

flyging, 

4) mottatte opplysninger om vulkanske askeskyer, som det ikke allerede er sendt ut SIGMET for, i samsvar med avtale 

mellom det meteorologiske overvåkingskontoret og ACC/IFC, 

5) mottatte opplysninger om utslipp av radioaktivt materiale i atmosfæren, i samsvar med avtale mellom det 

meteorologiske overvåkingskontoret og ACC/IFC, 

6) rådgivende opplysninger med hensyn til tropiske sykloner sendt ut av en TCAC innenfor sitt ansvarsområde, 

7) rådgivende opplysninger med hensyn til vulkansk aske sendt ut av et VAAC innenfor sitt ansvarsområde, 

8) mottatte opplysninger om tegn på vulkansk aktivitet og/eller vulkanutbrudd, i henhold til avtale mellom det meteoro-

logiske overvåkingskontoret og ACC/IFC. 

MET.OR.250 SIGMET-meldinger 

Et meteorologisk overvåkingskontor skal 

a) gi og formidle SIGMET-meldinger, 

b) sikre at SIGMET-meldingen blir annullert dersom fenomenene ikke lenger forekommer eller ikke lenger forventes å 

forekomme i det området som dekkes av SIGMET-meldingen, 

c) sikre at gyldighetsperioden for en SIGMET-melding er høyst fire timer, og i det særlige tilfellet av SIGMET-meldinger om 

vulkanske askeskyer og tropiske sykloner forlenges den opp til seks timer, 

d) sikre at SIGMET-meldinger sendes ut høyst fire timer før gyldighetsperioden begynner, og i det særlige tilfellet av 

SIGMET-meldinger om vulkanske askeskyer og tropiske sykloner så snart som praktisk mulig, men ikke mer enn tolv timer 

før gyldighetsperioden begynner, og at den oppdateres minst hver sjette time.  
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MET.OR.255 AIRMET-meldinger 

Et meteorologisk overvåkingskontor skal 

a) gi og formidle AIRMET-meldinger når vedkommende myndighet har fastslått at trafikktettheten under flygenivå 100 eller 

opp til flygenivå 150 i fjellområder, eller høyere om nødvendig, gir anledning til å sende ut og formidle områdevarsler for 

slike flyginger, 

b) annullere AIRMET-meldingen dersom fenomenene ikke lenger forekommer eller ikke lenger forventes å forekomme i 

området, 

c) sikre at gyldighetsperioden for en AIRMET-melding er høyst fire timer. 

MET.OR.260 Områdevarsler for flyging i lav høyde 

Et meteorologisk overvåkingskontor skal 

a) gi områdevarsel for flyging i lav når trafikktettheten under flygenivå 100 eller opp til flygenivå 150 i fjellområder, eller 

høyere om nødvendig, gir anledning til å rutineutsending og formidling av områdevarsler for slike flyginger, 

b) sikre at hyppigheten for utsending, formatet og det faste tidspunktet eller gyldighetsperioden for områdevarsler for flyging i 

lav høyde og kriteriene for endringer av disse er som bestemt av vedkommende myndighet, 

c) sikre at områdevarsler for flyging i lav høyde utarbeidet til støtte for utsending av en AIRMET-melding sendes ut hver 

sjette time i en gyldighetsperiode på seks timer og overføres til de aktuelle meteorologiske overvåkingskontorene senest én 

time før deres gyldighetsperiode begynner. 

Kapittel 4 — Krav til varslingssentral for vulkansk aske (VAAC) 

MET.OR.265 Ansvarsområde for varslingssentral for vulkansk aske 

Innenfor sitt ansvarsområde skal VAAC 

a) ved vulkanutbrudd eller forventet vulkanutbrudd, eller dersom det er rapportert om vulkansk aske, gi rådgivende 

opplysninger om omfanget og forventet bevegelse av den vulkanske askeskyen til 

1) Den europeiske enhet for koordinering av kriser i luftfarten, 

2) meteorologiske overvåkingskontorer som betjener flygeinformasjonsregioner i dets ansvarsområde som kan bli berørt, 

3) operatører, kontrollsentraler og flygeinformasjonssentraler som betjener flygeinformasjonsregioner i dets ansvars-

område som kan bli berørt, 

4) globale sentraler for værvarsling, internasjonale OPMET-databaser, internasjonale NOTAM-kontorer og sentraler som 

er utpekt gjennom regionale flysikringsavtaler til å drive satellittdistribusjonssystemer i den faste kommunikasjons-

tjenesten for luftfarten, 

5) andre VAAC-er hvis ansvarsområde kan bli berørt, 

b) samordne med utvalgte vulkanobservatorier for å sikre at opplysninger om vulkansk aktivitet er mottatt på en effektiv måte 

til rett tid, 

c) gi de rådgivende meteorologiske opplysningene nevnt i bokstav a) minst hver sjette time til den vulkanske askeskyen ikke 

lenger kan påvises med satellittdata, det ikke lenger mottas ytterligere meteorologiske rapporter om vulkansk aske fra 

området, og det ikke lenger rapporteres om utbrudd fra vulkanen, og 

d) opprettholde 24-timers overvåking.  
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Kapittel 5 — Krav til varslingssentral for tropiske sykloner (TCAC) 

MET.OR.270 Ansvarsområde for varslingssentral for tropiske sykloner 

En TCAC skal sende ut 

a) rådgivende opplysninger om posisjonen til syklonens sentrum, dens bevegelsesretning og -hastighet, sentralt trykk og 

overflatevindens høyeste hastighet nær sentrum, i et kortfattet allmennspråk til 

1) meteorologiske overvåkingskontorer i dets ansvarsområde, 

2) andre TCAC-er hvis ansvarsområde kan bli berørt, 

3) globale sentraler for værvarsling, internasjonale OPMET-databaser og sentraler som har ansvar for å drive satellitt-

distribusjonssystemer i den faste kommunikasjonstjenesten for luftfarten, 

b) oppdaterte rådgivende opplysninger til meteorologiske overvåkingskontorer for hver tropiske syklon, etter hva som er 

nødvendig, men minst hver sjette time. 

Kapittel 6 – Krav til globale sentraler for værvarsling (WAFC) 

MET.OR.275 Ansvarsområde for globale sentraler for værvarsling 

a) WAFC skal i digital form gi 

1) globale værvarsler i rutenett for 

i) høydevind, 

ii) temperatur og fuktighet i de øvre luftlag, 

iii) flygenivåers geopotensielle høyde, 

iv) tropopausens høyde uttrykt i flygenivå samt tropopausens temperatur, 

v) retning, hastighet og flygenivå for maksimal vind, 

vi) cumulonimbusskyer, 

vii) ising, 

viii) turbulens, 

2) globale værvarsler for signifikante værfenomener (SIGWX), herunder vulkansk aktivitet og utslipp av radioaktivt 

materiale. 

b) WAFC skal sikre at produkter i digital form fra systemet for globale områdevarsler overføres ved hjelp av binære 

datakommunikasjonsteknikker. 

UNDERAVDELING B — TEKNISKE KRAV TIL YTERE AV FLYVÆRTJENESTER (MET.TR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

MET.TR.115 Meteorologisk melding 

a) Meteorologiske meldinger skal ha en overskrift som består av 

1) en identifikator med fire bokstaver og to tall, 

2) ICAO-stedsindikatoren på fire bokstaver som tilsvarer den geografiske beliggenheten for yteren av flyværtjenester som 

lager eller setter sammen den meteorologiske meldingen, 

3) en gruppe som angir dato og klokkeslett, 

4) dersom det kreves, en indikator på tre bokstaver. 

b) Meteorologiske meldinger som inneholder operasjonelle meteorologiske opplysninger som skal overføres via AFTN, skal 

være innkapslet i tekstdelen av AFTN-meldingsformatet.  
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AVSNITT 2 — SÆRLIGE KRAV 

Kapittel 1 — Tekniske krav til flyværstasjoner 

MET.TR.200 Værrapporter og andre opplysninger 

a) Lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og METAR skal inneholde følgende elementer i angitt rekkefølge: 

 1) Identifikasjon av rapporttypen. 

 2) Stedsindikator. 

 3) Observasjonstidspunkt. 

 4) Identifikasjon av en automatisk eller manglende rapport, dersom det er relevant. 

 5) Overflatevindens retning og hastighet. 

 6) Sikt. 

 7) Rullebanesikt, dersom rapporteringskriteriene er oppfylt. 

 8) Aktuelt vær. 

 9) Skymengde, skytype bare med hensyn til cumulonimbusskyer eller opptårnede cumulusskyer og skybasen eller, 

dersom målt, vertikal sikt. 

10) Lufttemperatur og duggpunktstemperatur. 

11) QNH og, dersom relevant, i lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter, QFE. 

12) Utfyllende opplysninger, dersom det er relevant. 

b) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter: 

1) Dersom overflatevindens observeres på mer enn ett sted på rullebanen, skal de stedene der disse verdiene er repre-

sentative, angis. 

2) Dersom det er mer enn én rullebane i bruk og overflatevinden i tilknytning til disse rullebanene observeres, skal de 

tilgjengelige vindverdiene for hver rullebane angis, og rullebanene som verdiene viser til, skal rapporteres. 

3) Dersom avvik fra den gjennomsnittlige vindretningen blir rapportert i samsvar med MET.TR.205 bokstav a) nr. 3 ii) 

B), skal de to ekstremverdiene som overflatevinden har variert mellom, rapporteres. 

4) Dersom avvik fra gjennomsnittlig vindhastighet (vindkast) blir rapportert i samsvar med MET.TR.205 bokstav a) nr. 3 

iii), skal de rapporteres som den høyeste og laveste verdien for den vindhastigheten som er nådd. 

c) METAR 

1) METAR skal sendes ut i samsvar med malen i tillegg 1 og formidles i METAR-kodeformen fastsatt av Verdens 

meteorologiorganisasjon. 

2) Dersom METAR formidles i digital form, skal METAR 

i) formateres i samsvar med en globalt samvirkende informasjonsutvekslingsmodell og bruke GML (Geography 

Markup Language), 

ii) ledsages av relevante metadata. 

3) METAR skal inngis for overføring senest fem minutter etter det faktiske observasjonstidspunktet. 

d) Opplysninger om sikt, rullebanesikt, aktuelt vær og skymengde, skytype og skybase skal i alle værrapporter erstattes med 

begrepet «CAVOK» dersom følgende forhold forekommer samtidig på observasjonstidspunktet: 

1) Sikt, minst 10 km, og laveste sikt rapporteres ikke. 

2) Ingen sky av operasjonell betydning. 

3) Ingen værforhold av betydning for luftfarten.  
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e) Listen over kriterier for å levere lokale spesialrapporter skal omfatte følgende: 

 1) De verdiene som nærmest tilsvarer de driftsmessige minstekriteriene til de operatørene som bruker flyplassen. 

 2) De verdiene som oppfyller andre lokale krav hos ATS-enhetene og operatørene. 

 3) En økning i lufttemperatur på 2 °C eller mer fra det som er oppgitt i siste lokale rapport, eller en alternativ grenseverdi 

i henhold til avtale mellom ytere av flyværtjenester, den relevante ATS-enheten og de berørte operatørene. 

 4) De tilgjengelige tilleggsopplysningene om forekomst av signifikante værforhold i innflygings- og utflygingsområdene. 

 5) Hvorvidt det anvendes prosedyrer for støyreduksjon og avviket fra overflatevindens gjennomsnittshastighet har endret 

seg med 5 knop (2,5 m/s) eller mer i forhold til det som er angitt på tidspunktet for den siste lokale rapporten, dersom 

gjennomsnittshastigheten før og/eller etter endringen er 15 knop (7,5 m/s) eller mer. 

 6) Hvorvidt overflatevindens gjennomsnittsretning har endret seg med 60° eller mer i forhold til den som er angitt i den 

siste rapporten, dersom gjennomsnittshastigheten før og/eller etter endringen er 10 knop (5 m/s) eller mer. 

 7) Hvorvidt overflatevindens gjennomsnittshastighet har endret seg med 10 knop (5 m/s) eller mer i forhold til den som 

er angitt i den siste lokale rapporten. 

 8) Hvorvidt avviket fra overflatevindens gjennomsnittshastighet (vindkast) har endret seg med 10 knop (5 m/s) eller mer 

i forhold til den som er angitt på tidspunktet for den siste lokale rapporten, dersom gjennomsnittshastigheten før 

og/eller etter endringen er 15 knop (7,5 m/s) eller mer. 

 9) Hvorvidt ethvert av følgende værfenomener inntrer, slutter eller endres i intensitet: 

i) Underkjølt regn. 

ii) Moderat eller kraftig nedbør, herunder byger. 

iii) Tordenvær med nedbør. 

10) Hvorvidt ethvert av følgende værfenomener inntrer eller slutter: 

i) Underkjølt tåke. 

ii) Tordenvær uten nedbør. 

11) Hvorvidt mengden av et skylag under 1 500 fot (450 m) endrer seg 

i) fra SCT («scattered» - spredte) eller mindre til BKN («broken» - brutte) eller OVC («overcast» - overskyet), eller 

ii) fra BKN eller OVC til SCT eller mindre. 

f) Dersom det er avtalt mellom yteren av flyværtjenester og vedkommende myndighet, skal det sendes ut lokale 

spesialrapporter når følgende endringer skjer: 

1) Når vinden endrer seg gjennom verdier av operasjonell betydning. Grenseverdiene skal fastsettes av yteren av 

flyværtjenester i samråd med den relevante ATS-enheten og berørte operatører, idet det tas hensyn til vindendringer 

som 

i) krever en endring av rullebane(r) i bruk, 

ii) tyder på at banens medvinds- og sidevindskomponenter har endret seg gjennom verdier som representerer de 

viktigste driftsbegrensningene for typiske luftfartøyer som utfører flyginger på flyplassen. 

2) Når sikten blir bedre og endres til eller forbi en eller flere av følgende verdier, eller når sikten blir dårligere og endres til 

eller forbi en eller flere av følgende verdier: 

i) 800, 1 500 eller 3 000 m, 

ii) 5 000 m, i tilfeller der et betydelig antall flyginger flys i samsvar med visuellflygereglene. 

3) Når rullebanesikten blir bedre og endres til eller forbi en eller flere av følgende verdier, eller når rullebanesikten blir 

dårligere og endres til eller forbi en eller flere av følgende verdier: 50, 175, 300, 550 eller 800 m.  
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4) Når ethvert av følgende værfenomener inntrer, slutter eller endres i intensitet: 

i) Støvstorm. 

ii) Sandstorm. 

iii) Tornado eller skypumpe. 

5) Når ethvert av følgende værfenomener inntrer eller slutter: 

i) Lavtdrivende støv, sand eller snø. 

ii) Høytdrivende støv, sand eller snø. 

iii) Kastebyge. 

6) Når skybasen av det laveste skylaget av BKN eller OVC stiger og endres til eller forbi en eller flere av følgende 

verdier, eller når skybasen av det laveste skylaget av BKN eller OVC synker og endres til forbi en eller flere av 

følgende verdier: 

i) 100, 200, 500 eller 1 000 fot (30, 60, 150 eller 300 m), 

ii) 1 500 fot (450 m), i tilfeller der et betydelig antall flyginger flys i samsvar med visuellflygereglene. 

7) Dersom himmelen er skjult og den vertikale sikten blir bedre og endres til eller forbi en eller flere av følgende verdier, 

eller når den vertikale sikten blir dårligere og endres til eller forbi en eller flere av følgende verdier: 100, 200, 500 eller 

1 000 fot (30, 60, 150 eller 300 m). 

8) Eventuelle andre kriterier basert på lokale driftsmessige minstekriterier for flyplassen, i henhold til avtale mellom 

yterne av flyværtjenester og operatørene. 

MET.TR.205 Rapportering av meteorologiske elementer 

a) Overflatevindens retning og hastighet 

1) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR skal overflatevindens retning og hastighet rapporteres i 

trinn på henholdsvis 10 grader (rettvisende) og 1 knop (0,5 m/s). 

2) Eventuelle observerte verdier som ikke passer i rapporteringsskalaen som brukes, skal avrundes til nærmeste trinn i 

skalaen. 

3) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR 

i) skal målenhetene som brukes til vindhastighet, angis, 

ii) skal avvik fra den gjennomsnittlige vindretningen i løpet av de siste ti minuttene rapporteres på en av følgende 

måter, dersom samlet avvik er 60° eller mer: 

A) Dersom det samlede avviket er 60° eller mer og mindre enn 180°, og vindhastigheten er 3 knop (1,5 m/s) 

eller mer, skal slike retningsavvik rapporteres som de ytterste måleretningene som overflatevinden har variert 

mellom. 

B) Dersom det samlede avviket er 60° eller mer og mindre enn 180°, og vindhastigheten er mindre enn 3 knop 

(1,5 m/s), skal vindretningen rapporteres som variabel uten gjennomsnittlig vindretning. 

C) Dersom det samlede avviket er 180° eller mer, skal vindretningen rapporteres som variabel uten gjennom-

snittlig vindretning,  
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iii) skal avvik fra gjennomsnittlig vindhastighet (vindkast) i løpet av de siste 10 minuttene rapporteres når høyeste 

vindhastighet overskrider gjennomsnittlig hastighet med et av følgende: 

A) 5 knop (2,5 m/s) eller mer i lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter når det anvendes prosedyrer for 

støyreduksjon. 

B) 10 knop (5 m/s) eller mer ellers, 

iv) skal vinden angis som stille når det rapporteres en vindhastighet på mindre enn 1 knop (0,5 m/s), 

v) skal vinden angis å være mer enn 99 knop (49 m/s) når det rapporteres en vindhastighet på 100 knop (50 m/s) eller 

mer, 

vi) skal den høyeste verdien for oppnådd vindhastighet rapporteres når det rapporteres avvik fra gjennomsnittlig 

vindhastighet i samsvar med MET.TR.205 bokstav a), 

vii) når perioden på ti minutter inneholder en markert endring i vindretningen og/eller -hastigheten, skal det bare 

rapporteres avvik fra gjennomsnittlig vindretning og gjennomsnittlig vindhastighet som inntreffer etter endringen. 

b) Sikt 

1) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR skal sikten rapporteres i trinn på 50 m når sikten er 

mindre enn 800 m, i trinn på 100 m når den er 800 m eller mer, men mindre enn 5 km, i trinn på 1 km når sikten er 

5 km eller mer, men mindre enn 10 km, og den skal angis som 10 km når sikten er 10 km eller mer, unntatt når 

vilkårene for bruk av CAVOK får anvendelse. 

2) Eventuelle observerte verdier som ikke passer i rapporteringsskalaen som brukes, skal avrundes nedover til nærmeste 

lavere trinn i skalaen. 

3) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter skal rullebanesikt rapporteres sammen med målenhetene som 

anvendes for å angi sikt. 

c) Rullebanesikt (RVR) 

1) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR skal RVR rapporteres i trinn på 25 m når den er mindre 

enn 400 m, i trinn på 50 m når den er mellom 400 og 800 m, og i trinn på 100 m når den er mer enn 800 m. 

2) Eventuelle observerte verdier som ikke passer i rapporteringsskalaen som brukes, skal avrundes nedover til nærmeste 

lavere trinn i skalaen. 

3) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR 

i) når RVR er over den største verdien som kan bestemmes av systemet som brukes, skal den rapporteres med 

forkortelsen «ABV» i lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter, og med forkortelsen «P» i METAR 

etterfulgt av den største verdien som kan bestemmes av systemet, 

ii) når RVR er under den minste verdien som kan bestemmes av systemet som brukes, skal den rapporteres med 

forkortelsen «BLW» i lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter, og med forkortelsen «M» i METAR 

etterfulgt av den minste verdien som kan bestemmes av systemet. 

4) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter 

i) skal målenhetene som brukes, angis, 

ii) skal RVR angis uten angivelse av sted dersom den observeres på bare ett sted på rullebanen, for eksempel 

landingssonen, 

iii) skal dersom RVR observeres på mer enn ett sted på rullebanen, verdien som er representativ for landingssonen 

rapporteres først, etterfulgt av verdiene som er representative for midtpunktet og stoppenden, og de stedene som 

disse verdiene er representative for, skal angis, 

iv) skal de tilgjengelige RVR-verdiene for hver rullebane rapporteres dersom det er mer enn én rullebane i bruk, og 

rullebanene som verdiene viser til, skal angis. 

d) Aktuelle værfenomener 

1) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter skal observerte aktuelle værfenomener rapporteres med hensyn til 

type og særtrekk og bestemmes nærmere med hensyn til intensitet, etter hva som er relevant.  
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2) I METAR skal observerte aktuelle værfenomener rapporteres med hensyn til type og særtrekk og bestemmes nærmere 

med hensyn til intensitet eller nærhet til flyplassen, etter hva som er relevant. 

3) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR skal følgende særtrekk for aktuelle værfenomener ved 

behov rapporteres ved hjelp av deres respektive forkortelser og relevante kriterier, etter hva som er relevant: 

i) Tordenvær (TS) 

Brukes til å rapportere om tordenvær med nedbør. Dersom det høres torden eller oppdages lyn ved flyplassen i 

løpet av timinuttersperioden før observasjonstidspunktet, men det ikke observeres noe nedbør ved flyplassen, skal 

forkortelsen TS benyttes uten nærmere bestemmelse. 

ii) Underkjøling (FZ) 

Underkjølte vanndråper eller underkjølt regn, brukes sammen med typer av aktuelle værfenomener i samsvar med 

tillegg 1. 

4) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR 

i) skal én eller flere, opptil høyst tre, av de aktuelle værforkortelsene om nødvendig brukes, eventuelt med angivelse 

av særtrekk og intensitet eller nærhet til flyplassen, for å kunne gi en fullstendig beskrivelse av aktuelt vær av 

betydning for luftfartsoperasjoner, 

ii) skal angivelsen av intensitet eller nærhet etter hva som er relevant, rapporteres først, fulgt av særtrekkene og typen 

værfenomener, 

iii) skal dersom det observeres to forskjellige værtyper, disse rapporteres i to atskilte grupper, der indikatorene for 

intensitet eller nærhet viser til det værfenomenet som følger indikatoren. Imidlertid skal forskjellige nedbørstyper 

som forekommer på observasjonstidspunktet, rapporteres som én gruppe, der den dominerende nedbørstypen 

rapporteres først og innledes med bare én angivelse for nærmere bestemmelse av intensitet, som viser til 

intensiteten i den samlede nedbøren. 

e) Skyer 

1) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR skal skybasen rapporteres i trinn på 100 fot (30 m) opp 

til 10 000 fot (3 000 m). 

2) Eventuelle observerte verdier som ikke passer i rapporteringsskalaen som brukes, skal avrundes nedover til nærmeste 

lavere trinn i skalaen. 

3) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter 

i) skal målenhetene som brukes til skybase og vertikal sikt, angis, 

ii) skal de tilgjengelige skybasene for hver rullebane rapporteres dersom det er mer enn én rullebane i bruk og 

skybasene observeres med instrumentene for disse rullebanene, og rullebanene som verdiene viser til, skal angis. 

f) Lufttemperatur og duggpunktstemperatur 

1) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR skal lufttemperaturen og duggpunktstemperaturen 

rapporteres i trinn på hele grader celsius. 

2) Eventuelle observerte verdier som ikke passer i rapporteringsskalaen som brukes, skal avrundes til nærmeste hele grad 

celsius, og observerte verdier som inkluderer 0,5°, skal avrundes oppover til nærmeste høyere hele grad celsius. 

3) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR skal det angis dersom temperaturen er under 0 °C. 

g) Atmosfærisk trykk 

1) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og i METAR skal QNH og QFE beregnes i tidels hektopascal og 

rapporteres i trinn på hele hektopascal med fire sifre. 

2) Eventuelle observerte verdier som ikke passer i rapporteringsskalaen som brukes, skal avrundes nedover til nærmeste 

lavere hele hektopascal.  
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3) I lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter 

i) skal QNH tas med, 

ii) skal QFE tas med regelmessig dersom brukerne krever det, eller dersom dette er avtalt lokalt mellom yteren av 

flyværtjenester, ATS-enheten og de berørte operatørene, 

iii) skal målenhetene som brukes til QNH- og QFE-verdier, tas med, 

iv) skal de påkrevde QFE-verdiene for hver rullebane rapporteres dersom det kreves QFE-verdier for mer enn én 

rullebane, og rullebane(ne) som verdiene viser til, skal angis. 

4) I METAR skal bare QNH-verdier angis. 

MET.TR.210 Observasjon av meteorologiske elementer 

Følgende meteorologiske elementer skal observeres og/eller måles med angitt nøyaktighet og formidles av automatiske eller 

halvautomatiske meteorologiske observasjonssystemer: 

a) Overflatevindens retning og hastighet 

Overflatevindens gjennomsnittsretning og gjennomsnittshastighet samt betydelige variasjoner i vindretning og 

vindhastighet (vindkast) skal måles, og rapporteres i henholdsvis rettvisende grader og knop. 

1) Valg av målested 

Det meteorologiske instrumentet som brukes til å måle overflatevindens retning og hastighet, skal være plassert slik at 

det gir data som er representative for det området der målingene kreves. 

2) Skjerm 

Skjermene som viser overflatevind knyttet til hver sensor, skal være plassert i flyværstasjonen. Skjermene i 

flyværstasjonen og enhetene for lufttrafikktjenester skal være knyttet til de samme sensorene, og dersom det kreves 

separate sensorer, skal skjermene være tydelig merket for å identifisere rullebanen og hvilken seksjon av rullebanen 

som overvåkes av hver sensor. 

3) Gjennomsnittsberegning 

Tidsrommet for gjennomsnittsberegning av observasjonen av overflatevind skal være 

i) to minutter for lokale rutinerapporter og lokale spesialrapporter og for vindmålingsskjermene i ATS-enheter, 

ii) ti minutter for METAR, bortsett fra når perioden på ti minutter inneholder en markert endring i vindretningen 

og/eller -hastigheten; bare data som forekommer etter endringen, skal brukes til å beregne gjennomsnittsverdier, og 

derfor skal tidsintervallet under disse omstendighetene reduseres tilsvarende. 

b) Sikt 

1) Sikten skal måles eller observeres, og skal rapporteres i meter eller kilometer. 

2) Valg av målested 

Det meteorologiske instrumentet som brukes til å måle sikt, skal være plassert slik at det gir data som er representative 

for det området der målingene kreves. 

3) Skjermer 

Dersom det brukes instrumenterte systemer til måling av sikt, skal skjermene for sikt som er knyttet til hver sensor, 

være plassert i flyværstasjonen. Skjermene i flyværstasjonen og enhetene for lufttrafikktjenester skal være knyttet til de 

samme sensorene, og dersom det kreves separate sensorer, skal skjermene være tydelig merket for å identifisere det 

området som overvåkes av hver sensor. 

4) Gjennomsnittsberegning 

Tidsrommet for gjennomsnittsberegning skal være ti minutter for METAR, bortsett fra når perioden på ti minutter 

umiddelbart før observasjonen inneholder en markert endring i sikten; bare de verdiene som forekommer etter 

endringen, skal brukes til å beregne gjennomsnittsverdier.  
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c) Rullebanesikt (RVR) 

1) Valg av målested 

Det meteorologiske instrumentet som brukes til å vurdere RVR, skal være plassert slik at det gir data som er 

representative for det området der observasjonene kreves. 

2) Instrumenterte systemer 

Instrumenterte systemer basert på transmisjonsmålere eller scatterometrer for framoverrettet spredning skal brukes til å 

vurdere RVR på rullebaner beregnet på kategori II- og III-instrumentinnflyging og -landing, og på kategori  

I-instrumentinnflyging og -landing, som fastsatt av vedkommende myndighet. 

3) Skjerm 

Dersom RVR bestemmes med instrumenterte systemer, skal én eller flere skjermer, dersom det kreves, være plassert i 

flyværstasjon. Skjermene i flyværstasjonen og enhetene for lufttrafikktjenester skal være knyttet til de samme 

sensorene, og dersom det kreves separate sensorer, skal skjermene være tydelig merket for å identifisere rullebanen og 

hvilken seksjon av rullebanen som overvåkes av hver sensor. 

4) Gjennomsnittsberegning 

i) Dersom det brukes instrumenterte systemer ved vurderingen av RVR, skal dataene fra dem oppdateres minst hvert 

60. sekund for å kunne levere gjeldende representative verdier. 

ii) Tidsrommet for gjennomsnittsberegning av RVR-verdiene skal være 

A) ett minutt for lokale rutinerapporter og spesialrapporter og for RVR-skjermer i ATS-enheter, 

B) ti minutter for METAR, bortsett fra når perioden på ti minutter umiddelbart før observasjonen inneholder en 

markert endring i RVR-verdier; bare de verdiene som forekommer etter endringen, skal brukes til å beregne 

gjennomsnittsverdier. 

d) Aktuelle værfenomener 

1) Følgende aktuelle værfenomener skal minst rapporteres: regn, yr, snø og underkjølt regn, herunder intensiteten på dette, 

tørrdis, tåkedis, tåke, underkjølt tåke og tordenvær, herunder tordenvær i nærheten. 

2) Valg av målested 

Det meteorologiske instrumentet som brukes til å måle aktuelt vær på flyplassen og i dens nærhet, skal være plassert 

slik at det gir data som er representative for det området der målingene kreves. 

e) Skyer 

1) Skymengde, skytype og skybase skal observeres og rapporteres etter hva som er nødvendig for å beskrive skyer av 

operasjonell betydning. Dersom himmelen er skjult, skal den vertikale sikten observeres og rapporteres, dersom den 

måles, i stedet for skymengde, skytype og skybase. Skybase og vertikal sikt skal rapporteres i fot. 

2) Valg av målested 

Det meteorologiske instrumentet som brukes til å måle skymengde og skyhøyde, skal være plassert slik at det gir data 

som er representative for det området der målingene kreves. 

3) Skjerm 

Dersom det brukes automatisk utstyr til måling av skybasen, skal minst én skjerm være plassert i flyværstasjonen. 

Skjermene i flyværstasjonen og enhetene for lufttrafikktjenester skal være knyttet til de samme sensorene, og dersom 

det kreves separate sensorer, skal skjermene være tydelig merket for å identifisere det området som overvåkes av hver 

sensor.  



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/171 

 

4) Referansenivå 

i) Skybasen skal rapporteres over flyplassens høyde. 

ii) Dersom en rullebane for presisjonsinnflyging som er i bruk, har en terskelhøyde på 50 fot (15 m) eller mer under 

flyplassens høyde, skal det innføres lokale ordninger slik at skybasen som rapporteres til ankommende luftfartøyer, 

viser til terskelhøyden. 

iii) Når det gjelder rapporter fra offshorekonstruksjoner, skal skybasen angis over havflatens middelnivå. 

f) Lufttemperatur og duggpunktstemperatur 

1) Lufttemperaturen og duggpunktstemperaturen skal måles, vises og rapporteres i grader celsius. 

2) Dersom det brukes automatisk utstyr til måling av lufttemperatur og duggpunktstemperatur, skal skjermene være 

plassert i flyværstasjonen. Skjermene i flyværstasjonen og enhetene for lufttrafikktjenester skal være knyttet til de 

samme sensorene. 

g) Atmosfærisk trykk 

1) Det atmosfæriske trykket skal måles, og QNH- og QFE-verdiene skal beregnes og rapporteres i hektopascal. 

2) Visning på skjerm 

i) Dersom det brukes automatisk utstyr til måling av atmosfærisk trykk, skal skjermer for visning av QNH og, dersom 

det kreves i henhold til MET.TR.205 bokstav g) nr. 3 ii), QFE knyttet til barometeret være plassert i flyværstasjonen 

med tilsvarende skjermer i de relevante enhetene for lufttrafikktjenester. 

ii) Dersom det vises QFE-verdier for mer enn én rullebane, skal skjermene være tydelig merket for å identifisere den 

rullebanen som den viste QFE-verdien viser til. 

3) Referansenivå 

Et referansenivå for beregning av QFE skal benyttes. 

Kapittel 2 — Tekniske krav til flyplassens flyværtjenestekontor 

MET.TR.215 Værvarsler og andre opplysninger 

a) Meteorologiske opplysninger for operatører og flygebesetningsmedlemmer skal 

1) dekke flygingen med hensyn til tidspunkt, høyde og geografisk utstrekning, 

2) gjelde relevante faste tidspunkter eller tidsrom, 

3) omfatte den planlagte landingsflyplassen, som også omfatter de forventede værforholdene mellom den planlagte 

landingsflyplassen og alternative flyplasser som er utpekt av operatøren, 

4) være oppdatert. 

b) Meteorologiske opplysninger som gis til redningssentraler, skal omfatte de værforholdene som eksisterte på den siste kjente 

posisjonen til et savnet luftfartøy og langs den planlagte ruten for dette luftfartøyet, med særlig henvisning til elementer 

som ikke formidles rutinemessig. 

c) Meteorologiske opplysninger som gis til enheter for luftfartsinformasjonstjenester, skal omfatte 

1) opplysninger om flyværtjeneste som er beregnet å skulle inngå i den eller de aktuelle luftfartspublikasjonene, 

2) opplysninger som er nødvendige for utarbeidingen av NOTAM eller ASHTAM, 

3) opplysninger som er nødvendige for utarbeidingen av luftfartsinformasjonsrundskriv. 

d) Meteorologiske opplysninger som inngår i flygedokumentasjon, skal representeres på følgende måte: 

1) Vinder skal på kart gjengis som piler med faner og trekanter i et tilstrekkelig finmasket nett. 

2) Temperaturer skal gjengis med tall i et tilstrekkelig finmasket nett.  
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3) Vind- og temperaturdata som er valgt ut fra datasettene som er mottatt fra en global sentral for værvarsling, skal gjengis 

i et tilstrekkelig finmasket nett med breddegrad og lengdegrad. 

4) Pilene som angir vind, skal ha forrang framfor temperaturer og kartets bakgrunn. 

5) Høydeangivelser som viser til værforhold på ruten, skal uttrykkes slik det er bestemt at er hensiktsmessig for 

situasjonen, for eksempel i flygenivå, trykk, høyde over havet eller høyde over bakken, mens alle henvisninger til 

værforhold på flyplassen skal uttrykkes i høyde over flyplassens høyde. 

e) Flygedokumentasjon skal omfatte 

1) værvarsler for høydevind og temperatur i de øvre luftlag, 

2) SIGWX-fenomener, 

3) METAR eller, når det sendes ut, SPECI, for avgangsflyplasser og planlagte landingsflyplasser, og for alternative 

startflyplasser, alternative flyplasser på ruten og alternative bestemmelsesflyplasser, 

4) TAF eller endret TAF for avgangsflyplasser og planlagte landingsflyplasser, og for alternative startflyplasser, 

alternative flyplasser på ruten og alternative bestemmelsesflyplasser, 

5) en SIGMET-melding og, når det sendes ut, en AIRMET-melding og relevante spesialrapporter fra luftfartøy som 

gjelder for hele ruten, 

6) rådgivende opplysninger med hensyn til vulkansk aske og tropiske sykloner som gjelder for hele ruten. 

Dersom det er avtalt mellom flyplassens flyværtjenestekontor og de berørte operatørene, kan imidlertid flyge-

dokumentasjon for flyginger med en varighet på to timer eller kortere, etter en kort stopp eller returflyging, begrenses til de 

opplysningene som er nødvendige av hensyn til flygingen, men i alle tilfeller skal flygedokumentasjon minst omfatte de 

meteorologiske opplysningene angitt i nr. 3, 4, 5 og 6. 

f) Kart som utarbeides på bakgrunn av digitale værvarsler, skal gjøres tilgjengelig, på anmodning fra operatørene, for faste 

dekningsområder som vist i tillegg 2. 

g) Dersom værvarsler for høydevind og temperatur i de øvre luftlag oppført under MET.OR.275 bokstav a) nr. 1 leveres i 

kartform, skal de foreligge som tidsbestemte værmeldingskart for flygenivåer som angitt i MET.TR.260 bokstav  

b), MET.TR.275 bokstav c) og MET.TR.275 bokstav d). Dersom værvarsler for SIGWX-fenomener oppført under 

MET.OR.275 bokstav a) nr. 2 leveres i kartform, skal de foreligge som tidsbestemte værmeldingskart for et luftlag som 

begrenses av flygenivåer som angitt i MET.TR.275 bokstav b) nr. 3. 

h) Værvarslene for høydevind og temperatur i de øvre luftlag og for SIGWX-fenomener over flygenivå 100 skal leveres så 

snart de blir tilgjengelige, men senest tre timer før avgang. 

i) Klimatologiske flygeopplysninger skal utarbeides i form av klimatologiske tabeller og sammendrag for flyplassen. 

MET.TR.220 Flyplassværvarsler 

a) Flyplassværvarsler og endringer av følgende skal sendes ut som et TAF og skal inneholde, i angitt rekkefølge: 

 1) Identifikasjon av typen værvarsel. 

 2) Stedsindikator. 

 3) Tidspunkt for utsendelse av værvarselet. 

 4) Identifikasjon av et manglende værvarsel, dersom det er relevant. 

 5) Dato og gyldighetsperiode for værvarselet. 

 6) Identifikasjon av et annullert værvarsel, dersom det er relevant. 

 7) Overflatevind. 

 8) Sikt. 

 9) Vær. 

10) Skyer. 

11) Forventede vesentlige endringer i ett eller flere av disse elementene i løpet av gyldighetsperioden.  
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b) TAF skal sendes ut i samsvar med malen i tillegg 3 og formidles i TAF-kodeformen. 

c) Gyldighetsperioden til et rutine-TAF skal være 9, 24 eller 30 timer, og skal inngis for overføring tidligst én time før 

begynnelsen av dets gyldighetsperiode. 

d) Dersom TAF formidles i digital form, skal TAF 

1) være formatert i samsvar med en globalt samvirkende informasjonsutvekslingsmodell, 

2) bruke GML (Geography Markup Language), 

3) følges av relevante metadata. 

e) De meteorologiske elementene som inngår i TAF, skal være følgende: 

1) Overflatevind 

i) Ved varsling av overflatevind skal den forventede rådende vindretningen angis. 

ii) Dersom det ikke er mulig å varsle rådende retning på overflatevinden på grunn av forventet variabilitet, skal den 

varslede vindretningen angis som variabel ved hjelp av «VRB». 

iii) Dersom vinden varsles å bli mindre enn 1 knop (0,5 m/s), skal varslet vindhastighet angis som stille. 

iv) Dersom varslet høyeste hastighet overstiger varslet gjennomsnittlig vindhastighet med 10 knop (5 m/s) eller mer, 

skal varslet høyeste vindhastighet angis. 

v) Dersom det varsles en vindhastighet på 100 knop (50 m/s) eller mer, skal vinden angis å være mer enn 99 knop  

(49 m/s). 

2) Sikt 

i) Dersom sikten varsles å bli mindre enn 800 m, skal den uttrykkes i trinn på 50 m; dersom den varsles å bli 800 m 

eller mer, men mindre enn 5 km, i trinn på 100 m; dersom den varsles å bli 5 km eller mer, men mindre enn 10 km, 

i trinn på 1 km, og dersom den varsles å bli 10 km eller mer, skal den uttrykkes som 10 km, med mindre vilkårene 

for CAVOK varsles å få anvendelse. Rådende sikt skal varsles. 

ii) Dersom sikten varsles å variere i forskjellige retninger og rådende sikt ikke kan varsles, skal laveste varslede sikt 

angis. 

3) Værfenomener 

i) Én eller flere, opptil høyst tre, av følgende værfenomener eller kombinasjoner av disse, samt deres særtrekk og 

eventuelt intensitet, skal varsles dersom de forventes å forekomme på flyplassen: 

A) Underkjølt regn. 

B) Underkjølt tåke. 

C) Moderat eller kraftig nedbør, herunder byger. 

D) Lavtdrivende støv, sand eller snø. 

E) Høytdrivende støv, sand eller snø. 

F) Støvstorm. 

G) Sandstorm. 

H) Tordenvær (med eller uten nedbør). 

I) Kastebyge. 

J) Tornado eller skypumpe. 

K) Andre værfenomener, som avtalt mellom flyplassens flyværtjenestekontor og ATS-enhetene og berørte opera-

tører. 

ii) Forventet avslutning av forekomsten av disse fenomenene skal angis med forkortelsen «NSW».  
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4) Skyer 

i) Skymengden skal varsles ved hjelp av forkortelsene «FEW», «SCT», «BKN» eller «OVC», etter behov. Dersom 

det forventes at himmelen vil forbli eller bli skjult og det ikke kan gis varsel om skyer, og opplysningene om 

vertikal sikt er tilgjengelig på flyplassen, skal den vertikale sikten varsles i formen «VV» fulgt av den varslede 

verdien for vertikal sikt. 

ii) Dersom det er varslet flere lag eller masser av skyer, skal mengden og skybasen tas med i følgende rekkefølge: 

A) Laveste lag eller masse, uansett mengde, skal varsles som FEW, SCT, BKN eller OVC, etter hva som er 

relevant. 

B) Neste lag eller masse som dekker mer enn 2/8, uansett mengde, skal varsles som SCT, BKN eller OVC, etter 

hva som er relevant. 

C) Neste høyere lag eller masse som dekker mer enn 4/8, uansett mengde, skal varsles som BKN eller OVC, etter 

hva som er relevant. 

D) Cumulonimbusskyer og/eller opptårnede cumulusskyer, dersom det er varslet og ikke allerede inngår i 

bokstav A)-C). 

iii) Opplysningene om skyer skal begrenses til skyer av operasjonell betydning; dersom det ikke er varslet om skyer 

av operasjonell betydning, og «CAVOK» ikke er relevant, skal forkortelsen «NSC» brukes. 

f) Bruk av endringsgrupper 

1) Kriteriene for oppføring av endringsgrupper i TAF eller for endring av TAF skal bygge på et av følgende 

værfenomener, eller kombinasjoner av disse, som er varslet å begynne eller slutte eller endre intensitet: 

i) Underkjølt tåke. 

ii) Underkjølt regn. 

iii) Moderat eller kraftig nedbør, herunder byger. 

iv) Tordenvær. 

v) Støvstorm. 

vi) Sandstorm. 

2) Dersom det er behov for å angi en endring i ett eller flere av elementene som er angitt i bokstav a), skal end-

ringsindikatorene «BECMG» eller «TEMPO» brukes, fulgt av tidsrommet da endringen forventes å inntreffe. 

Tidsrommet skal angis som begynnelsen og slutten av perioden i hele timer (UTC-tid). Bare de elementene som det 

forventes en betydelig endring for, skal tas med etter en endringsindikator. Ved vesentlige endringer med hensyn til 

skyer skal imidlertid alle skygrupper, herunder lag eller masser som ikke forventes å endre seg, angis. 

3) Endringsindikatoren «BECMG» og den tilhørende tidsgruppen skal brukes til å beskrive endringer dersom 

værforholdene forventes å nå eller passere angitte grenseverdier med regelmessig eller uregelmessig hyppighet og ved 

et ikke angitt tidspunkt i tidsrommet. Tidsrommet skal ikke overstige fire timer. 

4) Endringsindikatoren «TEMPO» og den tilhørende tidsgruppen skal brukes til å beskrive forventede hyppige eller 

sjeldne midlertidige svingninger i værforholdene som når eller passerer angitte grenseverdier og varer i mindre enn én 

time i hvert enkelt tilfelle, og samlet dekker mindre enn halve varselperioden der svingningene forventes å forekomme. 

Dersom den midlertidige svingningen forventes å vare én time eller mer, skal endringsgruppen «BECMG» brukes i 

samsvar med nr. 3, eller gyldighetsperioden deles inn ytterligere i samsvar med nr. 5. 

5) Dersom ett sett med rådende værforhold forventes å endre seg vesentlig og mer eller mindre fullstendig til et annet sett 

av forhold, skal gyldighetsperioden deles inn i atskilte perioder ved å bruke forkortelsen «FM», umiddelbart fulgt av en 

sekssifret tidsgruppe som i dager, timer og minutter (UTC-tid) angir det tidspunktet hvor endringen forventes å 

inntreffe. Den ytterligere inndelte perioden etter forkortelsen «FM» skal stå for seg, og alle varslede forhold som er 

angitt før forkortelsen, skal erstattes med dem som følger etter forkortelsen.  
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g) Sannsynligheten for at en alternativ verdi av ett eller flere varslede elementer forekommer, skal angis dersom 

1) det er 30 eller 40 % sannsynlighet for alternative værforhold i løpet av en bestemt varselperiode, eller 

2) det er 30 eller 40 % sannsynlighet for midlertidige svingninger i værforhold i løpet av en bestemt varselperiode. 

Dette skal angis i TAF ved å bruke forkortelsen «PROB» fulgt av sannsynligheten angitt i hele titalls prosent og, i tilfellet 

nevnt i nr. 1, tidsrommet da verdiene forventes å gjelde, eller i tilfellet nevnt i nr. 2 ved å bruke forkortelsen «PROB» 

etterfulgt av sannsynligheten angitt i hele titalls prosent, endringsindikatoren «TEMPO» og tilhørende tidsgruppe. 

MET.TR.225 Værvarsler for landing 

a) TREND-varsler skal sendes ut i samsvar med tillegg 1. 

b) De enhetene og skalaene som brukes i TREND-varselet, skal være de samme som dem som brukes i rapporten det er 

vedlagt. 

c) TREND-varselet skal angi vesentlige endringer med hensyn til ett eller flere av elementene overflatevind, sikt, 

værfenomener og skyer. Bare de elementene som det forventes en betydelig endring for, skal tas med. Ved vesentlige 

endringer med hensyn til skyer skal imidlertid alle skygrupper, herunder lag eller masser som ikke forventes å endre seg, 

angis. Ved en vesentlig endring i sikt skal fenomenet som fører til redusert sikt, også angis. Dersom det ikke forventes å 

inntreffe noen endring, skal dette angis med «NOSIG». 

1) Overflatevind 

TREND-varselet skal angi endringer i overflatevinden som omfatter 

i) en endring i gjennomsnittlig vindretning på 60° eller mer, dersom gjennomsnittshastigheten før og/eller etter 

endringen er 10 knop (5 m/s) eller mer, 

ii) en endring i gjennomsnittlig vindhastighet på 10 knop (5 m/s) eller mer, 

iii) vindendringer til verdier av operasjonell betydning. 

2) Sikt 

i) Dersom sikten forventes å bli bedre, slik at den endres til eller forbi én eller flere av følgende verdier, eller dersom 

sikten forventes å bli dårligere, slik at den endres til eller forbi én eller flere av verdiene 150, 350, 600, 800, 1 500 

eller 3 000 m, skal TREND-varselet angi endringen. 

ii) Dersom et betydelig antall flyginger gjennomføres i samsvar med visuellflygereglene, skal varselet også angi 

endringer til eller forbi 5 000 m. 

iii) I TREND-varsler vedlagt METAR skal sikt vise til varselets rådende sikt. 

3) Værfenomener 

i) TREND-varselet skal angi forventet inntreden, avslutning eller endring i intensitet for ett eller flere av følgende 

værfenomener eller kombinasjoner av disse: 

A) Underkjølt regn. 

B) Moderat eller kraftig nedbør, herunder byger. 

C) Tordenvær med nedbør. 

D) Støvstorm. 

E) Sandstorm. 

F) Andre værfenomener, som avtalt mellom flyplassens flyværtjenestekontor og ATS-enhetene og berørte 

operatører.  
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ii) TREND-varselet skal angi forventet inntreden eller avslutning i intensitet for ett eller flere av følgende 

værfenomener eller kombinasjoner av disse: 

A) Underkjølt tåke. 

B) Lavtdrivende støv, sand eller snø. 

C) Høytdrivende støv, sand eller snø. 

D) Tordenvær uten nedbør. 

E) Kastebyge. 

F) Tornado eller skypumpe. 

iii) Det samlede antallet fenomener som er rapportert i punkt i) og ii), skal ikke overstige tre. 

iv) Forventet avslutning av forekomsten av disse værfenomenene skal angis med forkortelsen «NSW». 

4) Skyer 

i) Dersom skybasen i et skylag av BKN eller OVC forventes å stige og endres til eller forbi én eller flere av følgende 

verdier, eller dersom skybasen i et skylag av BKN eller OVC forventes å synke og endres til eller forbi én eller 

flere av verdiene 100, 200, 500, 1 000 og 1 500 fot (30, 60, 150, 300 og 450 m), skal TREND-varselet angi 

endringen. 

ii) Dersom skybasen i et skylag er under eller forventes å synke under eller stige over 1 500 fot (450 m), skal 

TREND-varselet også angi endringer i skymengde fra FEW eller SCT opp til BKN eller OVC, eller endringer fra 

BKN eller OVC ned til FEW eller SCT. 

iii) Dersom det ikke er varslet om skyer av operasjonell betydning, og «CAVOK» ikke er relevant, skal forkortelsen 

«NSC» brukes. 

5) Vertikal sikt 

Dersom det forventes at himmelen vil forbli eller bli skjult og observasjonen av vertikal sikt er tilgjengelig på 

flyplassen, og den vertikale sikten varsles å skule bli bedre og endres til eller forbi én eller flere av følgende verdier, 

eller dersom den vertikale sikten varsles å skulle bli dårligere og endres til eller forbi én eller flere av verdiene 100, 

200, 500 eller 1 000 fot (30, 60, 150 eller 300 m), skal TREND-varselet vise endringen. 

6) Ytterligere kriterier 

Flyplassens flyværtjenestekontor og brukerne kan bli enige om ytterligere kriterier som skal brukes, basert på lokale 

driftsmessige minstekriterier for flyplassen. 

7) Bruk av endringsgrupper 

i) Dersom det forventes at en endring skal forekomme, skal TREND-prognosen begynne med en av endringsindi-

katorene «BECMG» eller «TEMPO». 

ii) Endringsindikatoren «BECMG» skal brukes til å beskrive endringer i værvarselet dersom værforholdene forventes 

å nå eller passere angitte verdier med regelmessig eller uregelmessig hyppighet. Tidsrommet eller tidspunktet som 

endringen er varslet å inntreffe i løpet av eller på, skal angis ved å bruke forkortelsene «FM», «TL» eller «AT», 

etter hva som er relevant, hver fulgt av en tidsgruppe i timer og minutter. 

iii) Endringsindikatoren «TEMPO» skal brukes til å beskrive varslede midlertidige svingninger i værforholdene som 

når eller passerer angitte verdier og varer i mindre enn én time i hvert enkelt tilfelle, og samlet dekker mindre enn 

halve perioden der svingningene er varslet å forekomme. Tidsrommet som de midlertidige svingningene er varslet 

å inntreffe i løpet av, skal angis ved å bruke forkortelsene «FM» og/eller «TL», etter hva som er relevant, hver 

fulgt av en tidsgruppe i timer og minutter. 

8) Bruk av sannsynlighetsindikatoren 

Indikatoren «PROB» skal ikke brukes i TREND-varsler.  
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MET.TR.230 Værvarsler for start 

a) Et værvarsel for start skal vise til et nærmere angitt tidsrom, og skal inneholde opplysninger om forventede forhold over 

rullebanekomplekset med hensyn til overflatevindens retning og hastighet med eventuelle variasjoner, samt temperatur, 

trykk og alle andre elementer som er avtalt mellom flyplassens flyværtjenestekontor og operatørene. 

b) Elementenes rekkefølge og terminologien, enhetene og skalaene som brukes i værvarsler for start, skal være de samme som 

dem som brukes i rapporter for samme flyplass. 

MET.TR.235 Flyplassvarslinger og varslinger og alarmer for vindskjær 

a) Vindskjærvarslinger skal sendes ut i samsvar med malen i tillegg 4. 

b) Løpenummeret som er nevnt i malen i tillegg 4, skal tilsvare antallet vindskjærvarslinger som er sendt ut for flyplassen 

siden 00.01 UTC-tid i det aktuelle døgnet. 

c) Vindskjæralarmer skal gi kortfattet, oppdatert informasjon om observert forekomst av vindskjær som innebærer en endring 

i motvind/medvind på 15 knop (7,5 m/s), eller mer som kan virke negativt inn på luftfartøyer på den endelige 

innflygingsbanen eller startstigebanen og luftfartøyer under utrulling eller på startrullebanen. 

d) Vindskjæralarmer skal, dersom det er praktisk mulig, omfatte bestemte seksjoner av rullebanen og strekninger langs 

innflygingsbanen eller startstigebanen som avtalt mellom flyplassens flyværtjenestekontor, aktuelle ATS-enheter og berørte 

operatører. 

Kapittel 3 — Tekniske krav til overvåkingskontorer for flyvær 

MET.TR.250 SIGMET-meldinger 

a) Innholdet i og rekkefølgen av elementene i en SIGMET-melding skal være i samsvar med malen vist i tillegg 5. 

b) Det finnes tre typer SIGMET-meldinger: 

1) SIGMET for værfenomener underveis, unntatt vulkansk aske eller tropiske sykloner, som kalles WS SIGMET. 

2) SIGMET for vulkansk aske, som kalles WV SIGMET. 

3) SIGMET for tropiske sykloner, som kalles WC SIGMET. 

c) Løpenummeret for SIGMET-meldinger skal bestå av tre tegn som utgjøres av én bokstav og to tall. 

d) Bare ett av fenomenene som er oppført i tillegg 5, skal inngå i en SIGMET-melding, og det skal brukes relevante 

forkortelser og en grenseverdi for overflatevindhastighet på 34 knop (17 m/s) eller mer for tropiske sykloner. 

e) SIGMET-opplysninger om tordenvær eller en tropisk syklon skal ikke inneholde henvisninger til tilknyttet turbulens og 

ising. 

f) Dersom SIGMET formidles i digital form, skal SIGMET 

1) være formatert i samsvar med en globalt samvirkende informasjonsutvekslingsmodell og bruke geografisk markerings-

språk (GML), 

2) følges av relevante metadata.  
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MET.TR.255 AIRMET-meldinger 

a) Innholdet i og rekkefølgen av elementene i en AIRMET-melding skal være i samsvar med malen vist i tillegg 5. 

b) Løpenummeret som er nevnt i malen i tillegg 5, skal tilsvare antallet AIRMET-meldinger som er sendt ut for flygeinforma-

sjonsregionen siden 00.01 UTC-tid i det aktuelle døgnet. 

c) Bare ett av fenomenene som er oppført i tillegg 5, skal inngå i en AIRMET-melding, og det skal brukes relevante 

forkortelser og følgende grenseverdier dersom fenomenene er under flygenivå 100 eller under flygenivå 150 i fjellområder, 

eller høyere om nødvendig: 

1) Vindhastighet over 30 knop (15 m/s). 

2) Store områder påvirket av redusert sikt til under 5 000 m, herunder værfenomenet som forårsaker redusert sikt. 

3) Store områder med brutte skyer eller overskyet med en skybase på under 1 000 fot (300 m) over bakken. 

d) AIRMET-meldinger om tordenvær eller cumulonimbusskyer skal ikke inneholde henvisninger til tilknyttet turbulens og 

ising. 

MET.TR.260 Områdevarsler for flyging i lav høyde 

a) Dersom det brukes kart til områdevarsler for flyging i lav høyde, skal varselet for høydevind og temperatur i de øvre luftlag 

sendes ut for punkter som ikke ligger mer enn 300 NM fra hverandre, og for minst følgende høyder over havet: 2 000,  

5 000 og 10 000 fot (600, 1 500 og 3 000 m), og 15 000 fot (4 500 m) i fjellområder. Utsendelse av varsler for høydevind 

og temperatur i de øvre luftlag ved en høyde over havet på 2 000 fot (600 m) kan være underlagt lokale orografiske 

vurderinger som fastsatt av vedkommende myndighet. 

b) Dersom det brukes kart til områdevarsler for flyging i lav høyde, skal varselet for SIGWX-fenomener sendes ut som 

SIGWX-varsel for lav høyde for flygenivåer opp til 100 eller opp til flygenivå 150 i fjellområder, eller høyere om 

nødvendig. SIGWX-varsler for lav høyde skal omfatte 

1) følgende fenomener som berettiger utsendelse av et SIGMET, og som forventes å påvirke flyginger i lav høyde: ising, 

turbulens, cumulonimbusskyer som er skjult, hyppige eller innkapslet, eller forekommer på en bygelinje, sandstormer/ 

støvstormer og vulkanutbrudd eller utslipp av radioaktive materialer i atmosfæren, 

2) følgende elementer i områdevarsler for flyging i lav høyde: overflatevind, overflatesikt, signifikante værfenomener, 

tilsløring av fjellområder, skyer, ising, turbulens, fjellbølger og høyde på isoterm på null grader. 

c) Dersom vedkommende myndighet har fastslått at trafikktettheten under flygenivå 100 berettiger utsendelse av en AIRMET-

melding, skal områdevarslene sendes ut for å dekke laget mellom bakken og flygenivå 100 eller opp til flygenivå 150 i 

fjellområder, eller høyere om nødvendig, og skal inneholde opplysninger om værfenomener underveis som er farlige for 

flyginger i lav høyde, til støtte for utstedelse av AIRMET-meldingen og tilleggsopplysningene som kreves for flyginger i 

lav høyde. 

Kapittel 4 — Tekniske krav til varslingssentraler for vulkansk aske (VAAC) 

MET.TR.265 Ansvarsområde for varslingssentral for vulkansk aske 

a) De rådgivende opplysningene om vulkansk aske skal sendes ut i et kortfattet allmennspråk og i samsvar med modellen vist i 

tillegg 6. Dersom det ikke finnes forkortelser, skal det brukes engelsk allmennspråk, som skal holdes på et minimum.  
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b) De rådgivende opplysningene om vulkansk aske skal, når de utarbeides i grafisk format, være som angitt nedenfor 

 

og skal utstedes ved hjelp av 

1) PNG (Portable Network Graphics), eller 

2) BUFR-kodeform, ved utveksling i binær form. 

Kapittel 5 — Tekniske krav til varslingssentraler for tropiske sykloner (TCAC) 

MET.TR.270 Ansvarsområde for varslingssentral for tropiske sykloner 

a) Rådgivende opplysninger om tropiske sykloner skal sendes ut for tropiske sykloner dersom høyeste gjennomsnittshastighet 

for overflatevind målt i ti minutter forventes å nå eller overstige 34 knop i løpet av tidsrommet de rådgivende 

opplysningene gjelder for. 

b) De rådgivende opplysningene om tropiske sykloner skal være i samsvar med tillegg 7. 

Kapittel 6 – Tekniske krav til globale sentraler for værvarsling (WAFC) 

MET.TR.275 Ansvarsområde for globale sentraler for værvarsling 

a) WAFC skal bruke bearbeidede meteorologiske data i form av rutenettpunktverdier uttrykt i binær form (GRIB-kodeform) 

for levering av globale værvarsler i rutenett, og BUFR-kodeform for levering av varsler om signifikante værfenomener. 

b) For globale værvarsler i rutenett skal WAFC 

1) utarbeide værvarsler for 

i) høydevind, 

ii) temperatur i de øvre luftlag, 

iii) fuktighet, 

iv) retning, hastighet og flygenivå for maksimal vind,  

VOLCANIC ASH ADVISORY 
DTG: 20080923/0130Z 
VAAC: TOKYO 
VOLCANO: KARYMSKY 1000-13 
AREA: RUSSIAN FEDERATION 
SUMMIT ELEV: 1536M 
ADVISORY NR: 2008/4 
INFO SOURCE: MTSAT-1R, KVERT KEMSD 
AVIATION COLOUR CODE: RED 
ERUPTION DETAILS: ERUPTED AT 20080923/0000Z FL300 REPORTED 
RMK: LATEST REP FM KVERT (0120Z) INDICATES ERUPTION HAS CEASED 
TWO DISPERSING VA CLD ARE EVIDENT ON SATELLITE IMAGERY 
NXT ADVISORY: 20080923/0730Z 
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v) tropopausens høyde uttrykt i flygenivå samt tropopausens temperatur, 

vi) områder med cumulonimbusskyer, 

vii) ising, 

viii) klarluftsturbulens og turbulens i skyer, 

ix) flygenivåers geopotensielle høyde, 

fire ganger om dagen gjeldende for bestemte gyldige tidspunkter 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 og 36 timer etter 

tidspunktet (kl. 00.00, 06.00, 12.00 og 18.00 UTC-tid) for de synoptiske dataene som værvarslene er basert på, 

2) sende ut værvarsler i den rekkefølgen som er nevnt i nr. 1, og gjennomføre formidlingen så snart det er teknisk mulig, 

men ikke senere enn seks timer etter standard observasjonstidspunkt, 

3) levere værvarsler i et regulært rutenett med en horisontal oppløsning på 1,25° i bredde og lengde og som omfatter 

i) vinddata for flygenivå 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 

300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) og 

530 (100 hPa), 

ii) temperaturdata for flygenivå 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 

270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 

450 (150 hPa) og 530 (100 hPa), 

iii) fuktighetsdata for flygenivå 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) og 180 (500 hPa), 

iv) horisontal utstrekning og flygenivåer for base og topp av cumulonimbusskyer, 

v) ising for lag sentrert ved flygenivå 60 (800 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) og 

300 (300 hPa), 

vi) klarluftsturbulens for lag sentrert ved flygenivå 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa), 390 

(200 hPa) og 450 (150 hPa), 

vii) turbulens i skyer for lag sentrert ved flygenivå 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) og 

300 (300 hPa), 

viii) data for geopotensiell høyde for flygenivå 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 

240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 

(175 hPa), 450 (150 hPa) og 530 (100 hPa). 

c) For globale værvarsler for signifikante værfenomener underveis skal WAFC 

1) utarbeide SIGWX-varsler fire ganger om dagen gjeldende for bestemte gyldige tidspunkter 24 timer etter tidspunktet  

(kl. 00.00, 06.00, 12.00 og 18.00 UTC-tid) for de synoptiske dataene som værvarslene er basert på. Formidlingen av 

hvert værvarsel skal gjennomføres så snart det er teknisk mulig, men ikke senere enn ni timer etter standard observa-

sjonstidspunkt, 

2) sende ut SIGWX-varsler som værvarsler for høy høyde for flygenivå mellom 250 og 630, 

3) ta med følgende elementer i SIGWX-varsler: 

i) Tropisk syklon, forutsatt at høyeste gjennomsnittshastighet for overflatevind målt i ti minutter, forventes å nå 

eller overstige 34 knop (17 m/s). 

ii) Kraftige bygelinjer. 

iii) Moderat eller kraftig turbulens (i skyer eller klar luft). 

iv) Moderat eller kraftig ising. 

v) Utbredt støv- eller sandstorm. 

vi) Cumulonimbusskyer i tilknytning til tordenvær og punkt i)–v). 

vii) Ikke-konvektive skyområder i tilknytning til moderat eller kraftig turbulens i skyer og/eller moderat eller kraftig 

ising. 
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viii) Tropopausens høyde uttrykt i flygenivå. 

ix) Jetstrømmer. 

x) Opplysninger om beliggenheten til vulkanutbrudd som produserer askeskyer av betydning for luftfartøyopera-

sjoner, det vil si: symbol for vulkanutbrudd der vulkanen ligger, og i et eget tekstfelt på kartet, symbolet for 

vulkanutbrudd, vulkanens navn dersom det er kjent, og utbruddets breddegrad/lengdegrad. Dessuten bør 

tegnforklaringen på SIGWX-kart angi «CHECK SIGMET, ADVISORIES FOR TC AND VA, AND ASHTAM 

AND NOTAM FOR VA». 

xi) Opplysninger om beliggenheten til et utslipp av radioaktive materialer i atmosfæren som er av betydning for 

luftfartøyoperasjoner, det vil si: symbol for radioaktive materialer i atmosfæren der stedet for utslippet ligger, og i 

et eget felt på kartet, symbolet for radioaktive materialer i atmosfæren, breddegrad/lengdegrad der utslippet har 

funnet sted, og dersom det er kjent, navnet på stedet for den radioaktive kilden. Dessuten bør tegnforklaringen på 

SIGWX-kart der det er angitt strålingsutslipp inneholde «CHECK SIGMET AND NOTAM FOR RDOACT 

CLD». 

4) Følgende kriterier skal anvendes for SIGWX-varsler: 

i) Nr. 3 punkt i)–vi) skal tas med bare dersom det forventes å forekomme mellom nedre og øvre nivå for SIGWX-

varselet. 

ii) Forkortelsen «CB» skal tas med bare når det viser til forekomsten eller forventet forekomst av cumulonimbusskyer 

A) som påvirker et område med en største geografisk dekning på 50 % eller mer av det berørte området, 

B) langs en linje med lite eller ikke noe rom mellom de enkelte skyer, eller 

C) som er innkapslet i skylag eller skjult av tørrdis. 

iii) Dersom «CB» tas med, skal det forstås å omfatte alle værfenomener som normalt er tilknyttet cumulonimbusskyer, 

dvs. tordenvær, moderat eller kraftig ising, moderat eller kraftig turbulens, og hagl. 

iv)  Dersom et vulkanutbrudd eller et utslipp av radioaktive materialer i atmosfæren berettiger oppføring av symbolet 

for vulkansk aktivitet eller symbolet for radioaktivitet i SIGWX-varsler, skal symbolene tas med i SIGWX-

varslene uavhengig av hvor høyt askesøylen eller det radioaktive materialet er rapportert eller forventes å nå. 

v)  Ved sammenfall eller delvis overlapping mellom punkt i), x) og xi) i nr. 3 skal høyest prioritet gis til punkt x), 

deretter punkt xi) og i). Punktet med høyest prioritet skal plasseres på stedet der hendelsen fant sted, og det skal 

brukes en pil til å knytte stedet for det eller de andre punktene til dets/deres tilknyttede symbol(er) eller tekstfelt. 

d) SIGWX-varsler for middels høyde skal sendes ut for flygenivå mellom 100 og 250 for begrensede geografiske områder. 

 _____   
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Tillegg 1 

Mal for METAR 

Forklaring: 

M = oppføring obligatorisk som en del av hver melding, 

C = oppføring betinget, avhengig av værforhold eller observasjonsmetode, 

O = oppføring valgfri. 

Merknad 1: Intervaller og oppløsninger for de numeriske elementene som inngår i METAR, er gjengitt nedenfor denne malen. 

Merknad 2: Forklaringene på forkortelser finnes i Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-

ABC, Doc 8400). 

Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

Identifikasjon av 

type rapport (M) 

Type rapport (M) METAR, METAR COR, METAR 

METAR COR 

Stedsindikator 

(M) 

ICAO-stedsindikator (M) Nnnn YUDO 

Observasjonstidsp

unkt (M) 

Dato og faktisk tidspunkt 

for observasjonen i UTC-tid 

(M) 

nnnnnnZ 221630Z 

Identifikasjon av 

en automatisk 

eller manglende 

rapport (C) 

Identifikator for automatisk 

eller manglende rapport (C) 

AUTO eller NIL AUTO 

NIL 

METAR SLUTT, DERSOM RAPPORT IKKE FORELIGGER. 

Overflatevind (M) Vindretning (M) Nnn VRB 24004MPS 

(24008KT) 

VRB01MPS 

(VRB02KT) 

19006MPS 

(19012KT) 

00000MPS 

(00000KT) 

140P149MPS 

(140P99KT) 

Vindhastighet (M) [P]nn[n] 

Betydelige variasjoner i 

hastighet (C) 

G[P]nn[n] 12003G09MPS 

(12006G18KT) 

24008G14MPS 

(24016G28KT) 
Målenheter (M) MPS (eller KT) 

Betydelige variasjoner i 

retning (C) 

nnnVnnn — 02005MPS 350V070 

(02010KT 350V070) 
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Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

Sikt (M) Rådende eller minste sikt 

(M) 

Nnnn CAVOK 0350 

CAVOK 

7000 

9999 

0800 

Minste sikt og retning for 

minste sikt (C) 

nnnn[N] eller nnnn[NE] eller nnnn[E] eller 

nnnn[SE] eller nnnn[S] eller nnnn[SW] 

eller nnnn[W] eller nnnn[NW] 

2000 1200NW 

6000 2800E 

6000 2800 

Rullebanesikt (C)(1) Navn på elementet (M) R R32/0400 

R12R/1700 

R10/M0050 

R14L/P2000  Rullebane (M) nn[L]/eller nn[C]/eller nn[R]/ 

 Rullebanesikt (M) [P eller M]nnnn R16L/0650 

R16C/0500 

R16R/0450 

R17L/0450 

 Rullebanesikt, tendens (C) U, D eller N R12/1100U 

R26/0550N 

R20/0800D 

R12/0700 

Aktuelt vær (C) Intensitet eller nærhet til 

aktuelt vær (C) 

– eller + — VC   

Særtrekk og type for 

aktuelt vær (M) 

DZ eller RA 

eller SN eller 

SG eller PL 

eller DS eller 

SS eller FZDZ 

eller FZRA 

eller FZUP 

eller FC(2) 

eller SHGR 

eller SHGS 

eller SHRA 

eller SHSN 

eller SHUP 

eller TSGR 

eller TSGS 

eller TSRA 

eller TSSN 

eller TSUP 

eller UP 

FG eller BR 

eller SA eller 

DU eller HZ 

eller FU eller 

VA eller SQ 

eller PO eller 

TS eller 

BCFG eller 

BLDU eller 

BLSA eller 

BLSN eller 

DRDU eller 

DRSA eller 

DRSN eller 

FZFG eller 

MIFG eller 

PRFG eller // 

FG eller 

PO eller FC 

eller DS 

eller SS 

eller TS 

eller SH 

eller BLSN 

eller BLSA 

eller BLDU 

eller VA 

RA 

HZ 

VCFG 

+TSRA 

FG 

VCSH 

+DZ 

VA 

VCTS 

–SN 

MIFG 

VCBLSA 

+TSRASN 

–SNRA 

DZ FG 

+SHSN BLSN 

UP 

FZUP 

TSUP FZUP 

// 
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Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

Skyer (M) Skymengde og skybase 

eller vertikal sikt (M) 

FEWnnn eller 

SCTnnn eller 

BKNnnn eller 

OVCnnn eller 

FEW/// eller 

SCT/// eller 

BKN/// eller 

OVC/// eller 

///nnn eller 

////// 

VVnnn eller 

VV/// 

NSC eller 

NCD 

 FEW015 

VV005 

OVC030 

VV/// 

NSC 

SCT010 OVC020 

BKN/// 

///015 

Skytype (C) CB eller TCU 

eller /// 

— BKN009TCU 

NCD 

SCT008 BKN025CB 

BKN025/// 

//////CB 

Luft- og duggpunkts-

temperatur (M) 

Luft- og duggpunkts-

temperatur (M) 

[M]nn/[M]nn 17/10 

02/M08 

M01/M10 

Trykkverdier (M) Navn på elementet (M) Q Q0995 

Q1009 

Q1022 

Q0987 QNH (M) Nnnn 

Tilleggsopplysninger 

(C) 

Nylige værforhold (C) REFZDZ eller REFZRA eller REDZ eller ny[SH]RA eller 

RERASN eller ny[SH]SN eller RESG eller RESHGR eller 

RESHGS eller REBLSN eller RESS eller REDS eller 

RETSRA eller RETSSN eller RETSGR eller RETSGS 

eller RETS eller REFC eller REVA eller REPL eller REUP 

eller REFZUP eller RETSUP eller RESHUP 

REFZRA 

RETSRA 

Vindskjær (C) WS Rnn [L] eller WS Rnn[C] eller WS Rnn[R] eller WS 

ALLE RWY 

WS R03 

WS ALL RWY 

WS R18C 

 Temperatur på havflaten og 

havets tilstand eller 

signifikant bølgehøyde (C) 

W[M]nn/Sn eller W[M]nn/Hn[n][n] W15/S2 

W12/H75 

 Tilstand på 

rullebanen 

(C) 

Identifikasjon 

av rullebane 

(M) 

R nn[L]/ eller Rnn[C]/ eller Rnn[R]/ R/SNOCLO R99/421594 

R/SNOCLO 

R14L/CLRD// 

Avleiringer på 

rullebanen (M) 

n eller / CLRD// 
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Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

  Omfang av 

kontaminering 

på rullebanen 

(M) 

n eller /    

Tykkelse på 

avleiringer 

(M) 

nn eller // 

Friksjons-

koeffisient 

eller bremse-

effekt (M) 

nn eller // 

TREND-varsel (O) Endringsindikator (M) NOSIG BECMG eller TEMPO NOSIG 

BECMG FEW020 

TEMPO 

25018G25MPS 

(TEMPO 

25036G50KT) 

BECMG FM1030 

PL1130 CAVOK 

BECMG PL1700 

0800 FG 

BECMG AT1800 

9000 NSW 

BECMG FM1900 

0500 +SNRA 

BECMG FM1100 

SN TEMPO 

FM1130 BLSN 

TEMPO FM0330 

TL0430 FZRA 

Tidsrom for endring (C) FMnnnn og/eller TLnnnn eller ATnnnn 

Vind (C) nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS (eller 

nnn[P]nn[G[P]nn]KT) 

Rådende sikt (C) nnnn CAVOK 

Værfenomen: intensitet (C) – eller + — NSW 

Værfenomen: særtrekk og 

type (C) 

DZ eller RA 

eller SN eller 

SG eller PL 

eller DS eller 

SS eller 

FZDZ eller 

FZRA eller 

SHGR eller 

SHGS eller 

SHRA eller 

SHSN eller 

TSGR eller 

TSGS eller 

TSRA eller 

TSSN 

FG eller 

BR eller 

SA eller 

DU eller 

HZ eller 

FU eller 

VA eller 

SQ eller 

PO eller FC 

eller TS 

eller BCFG 

eller BLDU 

eller BLSA 

eller BLSN 

eller 

DRDU 

eller DRSA 

eller DRSN 

eller FZFG 

eller MIFG 

eller PRFG 

Skymengde og skybase 

eller vertikal sikt (C) 

FEWnnn 

eller SCTnnn 

eller 

BKNnnn 

eller 

OVCnnn 

VVnnn 

eller VV/// 

NSC TEMPO TL1200 

0600 BECMG 

AT1200 8000 NSW 

NSC 

BECMG AT1130 

OVC010 

Skytype (C) CB eller 

TCU 

— TEMPO TL1530 

+SHRA BKN012CB 

(1) Skal tas med dersom sikt eller rullebanesikt < 1 500 m, for opptil høyst fire rullebaner. 

(2) «Kraftig» anvendes for å angi tornado eller skypumpe; «moderat» (ingen nærmere bestemmelse) for å angi skypumpe som ikke når bakken. 
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Intervaller og oppløsninger for de numeriske elementene som inngår i METAR 

 Element Intervall Oppløsning 

Rullebane (ingen enheter) 01–36 1 

Vindretning: °rettvisende 000–360 10 

Vindhastighet: MPS 00–99 1 

 KT 00–199 1 

Sikt: M 0000–0750 50 

 M 0800–4 900 100 

 M 5 000–9 000 1 000 

 M 10 000– 0 (fast verdi: 9 999) 

Rullebanesikt: M 0000–0375 25 

 M 0400–0750 50 

 M 0800–2 000 100 

Vertikal sikt: 30 M (100 FT)  000–020 1 

Skyer: skybase: 30 M (100 FT)  000–100 1 

Lufttemperatur:  –80 – +60 1 

Duggpunktstemperatur: °C 

QNH: hPa 0850–1 100 1 

Temperatur på havflaten: °C –10 – +40 1 

Havets tilstand: (ingen enheter) 0–9 1 

Signifikant bølgehøyde M 0–999 0,1 

Tilstand på rullebanen Identifikasjon av rullebane (ingen enheter) 01–36, 88, 99 1 

Avleiringer på rullebanen (ingen enheter) 0–9 1 

Omfang av kontaminering på rullebanen (ingen enheter) 1, 2, 5, 9 — 

Tykkelse på avleiringer (ingen enheter) 00–90, 

92–99 

1 

Friksjonskoeffisient/bremseeffekt (ingen enheter) 00–95, 99 1 

* Det foreligger ingen luftfartstekniske krav om rapportering av overflatevindens hastighet på 100 knop (50 m/s) eller mer, men det er fastsatt krav 

om rapportering av vindhastigheter opp til 199 knop (99 m/s) for ikke-luftfartsrelaterte formål, dersom det er nødvendig. 
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Tillegg 2 

Faste dekningsområder for WAFS-varsler i kartform 

Mercators projeksjon 

 

 

  

ASIA 

LATITUDE LONGITUDE CHART LATITUDE LONGITUDE 

ASIA 

MID 

ASIA 

MID 

MID 

MID 

CHART 

ASIA 
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Polar stereografisk projeksjon (nordlige halvkule) 

 

 

 
  

NAT 

LATITUDE LONGITUDE CHART LATITUDE LONGITUDE CHART 

NAT 

NAT 

NAT 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/189 

 

Polar stereografisk projeksjon (sørlige halvkule) 

 

 

  

LATITUDE LONGITUDE CHART 
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Tillegg 3 

Mal for TAF 

Forklaring: 

M = oppføring obligatorisk som en del av hver melding, 

C = oppføring betinget, avhengig av værforhold eller observasjonsmetode, 

O = oppføring valgfri. 

Merknad 1: Intervaller og oppløsninger for de numeriske elementene som inngår i TAF, er gjengitt nedenfor denne malen. 

Merknad 2: Forklaringene på forkortelser finnes i Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-

ABC, Doc 8400). 

Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

Identifikasjon av type 

varsel (M) 

Type varsel (M) TAF eller TAF AMD eller TAF COR TAF 

TAF AMD 

Stedsindikator (M) ICAO-stedsindikator (M) Nnnn YUDO 

Tidspunkt for utsendelse 

av værvarselet (M) 

Dato og tidspunkt for 

utsendelse av værvarselet 

i UTC-tid (M) 

nnnnnnZ 160000Z 

Identifikasjon av et 

manglende værvarsel (C) 

Identifikator for 

manglende værvarsel (C) 

NIL NIL 

TAF SLUTT, DERSOM VÆRVARSEL IKKE FORELIGGER. 

Dager og 

gyldighetsperiode for 

værvarselet (M) 

Dager og 

gyldighetsperiode for 

værvarselet i UTC-tid 

(M) 

nnnn/nnnn 1606/1624 

0812/0918 

Identifikasjon av et 

annullert værvarsel (C) 

Identifikator for annullert 

værvarsel (C) 

CNL CNL 

TAF SLUTT, DERSOM VÆRVARSEL ER ANNULLERT. 

Overflatevind (M) Vindretning (M) nnn eller VRB 24004MPS, 

VRB01MPS 

(24008KT), 

(VRB02KT) 

19005MPS 

(19010KT) 

Vindhastighet (M) [P]nn[n] 00000MPS 

(00000KT) 

140P49MPS 

(140P99KT) 
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Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

 Betydelige 

variasjoner i 

hastighet (C) 

G[P]nn[n] 12003G09MPS 

(12006G18KT) 

24008G14MPS 

(24016G28KT) 

Målenheter (M) MPS (eller KT) 

Sikt (M) Rådende sikt (M) Nnnn CAVOK 0350 

CAVOK 

7000 

9000 

9999 

Værforhold (C) Intensitet i 

værfenomener (C)

(1) 

– eller + —  

Særtrekk og type 

værfenomener (C) 

DZ eller RA eller SN eller SG 

eller PL eller DS eller SS eller 

FZDZ eller FZRA eller SHGR 

eller SHGS eller SHRA eller 

SHSN eller TSGR eller TSGS 

eller TSRA eller TSSN 

FG eller BR eller SA eller 

DU eller HZ eller FU eller 

VA eller SQ eller PO eller 

FC eller TS eller BCFG 

eller BLDU eller BLSA 

eller BLSN eller DRDU 

eller DRSA eller DRSN 

eller FZFG eller MIFG 

eller PRFG 

RA 

HZ 

+TSRA 

FG 

–FZDZ PRFG 

+TSRASN 

SNRA FG 

Skyer (M)(2) Skymengde og 

skybase eller 

vertikal sikt (M) 

FEWnnn eller 

SCTnnn eller 

BKNnnn eller 

OVCnnn 

VVnnn eller 

VV/// 

NSC FEW010 

VV005 

OVC020 

VV/// 

NSC 

SCT005 BKN012 

Skytype (C) CB eller TCU — SCT008 

BKN025CB 

Temperatur 

(O)(3) 

Navn på elementet 

(M) 

TX TX25/1013Z 

TN09/1005Z 

TX05/2112Z 

TNM02/2103Z Høyeste 

temperatur (M) 

[M]nn/ 

Dato og tidspunkt 

for forekomst av 

høyeste 

temperatur (M) 

nnnnZ 

Navn på elementet 

(M) 

TN 

Laveste 

temperatur (M) 

[M]nn/ 

Dato og tidspunkt 

for forekomst av 

laveste temperatur 

(M) 

nnnnZ 
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Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

Forventede 

vesentlige 

endringer i ett 

eller flere av de 

ovennevnte 

elementene i 

løpet av 

gyldighets-

perioden (C) 

Endrings- eller 

sannsynlighets-

indikator (M) 

PROB30 [TEMPO] eller PROB40 [TEMPO] eller BECMG eller 

TEMPO eller FM 

 

Tidsrom for 

forekomst eller 

endring (C) 

nnnn/nnnn eller der nnnnnn  

Vind (C) nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS eller VRBnnMPS (eller nnn[P]nn[G[P]nn]-

KT eller VRBnnKT) 

TEMPO 0815/0818 

25017G25MPS 

(TEMPO 0815/0818 

25034G50KT) 

TEMPO 2212/2214 

17006G13MPS 

1000 

TSRA SCT010CB 

BKN020 

(TEMPO 2212/2214 

17012G26KT 1000 

TSRA SCT010CB 

BKN020) 

Rådende sikt (C) Nnnn CAVOK BECMG 3010/3011 

00000MPS 2400 

OVC010 

(BECMG 3010/3011 

00000KT 2400 

OVC010) 

PROB30 1412/1414 

0800 FG 

Værfenomen: 

intensitet (C) 

– eller + — NSW  BECMG 1412/1414 

RA 

TEMPO 2503/2504 

FZRA 

TEMPO 0612/0615 

BLSN 

PROB40 TEMPO 

2923/3001 0500 FG 

Værfenomen: 

særtrekk og type 

(C) 

DZ eller RA eller 

SN eller SG eller 

PL eller DS eller 

SS eller FZDZ 

eller FZRA eller 

SHGR eller SHGS 

eller SHRA eller 

SHSN eller TSGR 

eller TSGS eller 

TSRA eller TSSN 

FG eller BR eller SA 

eller DU eller HZ eller 

FU eller VA eller SQ 

eller PO eller FC eller TS 

eller BCFG eller BLDU 

eller BLSA eller BLSN 

eller DRDU eller DRSA 

eller DRSN eller FZFG 

eller MIFG eller PRFG 

   



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/193 

 

Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

 Skymengde og sky-

base eller vertikal 

sikt (C) 

FEWnnn eller 

SCTnnn eller 

BKNnnn eller 

OVCnnn 

VVnnn eller VV/// NSC  FM051230 

15015KMH 9999 

BKN020 

(FM051230 

15008KT 9999 

BKN020) 

BECMG 1618/1620 

8000 NSW NSC 

Skytype (C) CB eller TCU — BECMG 2306/2308 

SCT015CB 

BKN020 

(1) Skal tas med dersom det er relevant. Ingen nærmere bestemmelse av moderat intensitet. 

(2) Opptil fire skylag. 

(3) Består av opptil høyst fire temperaturer (to høyeste temperaturer og to laveste temperaturer). 

 

Intervaller og oppløsninger for de numeriske elementene som inngår i TAF 

Elementer Intervall Oppløsning 

Vindretning: °rettvisende 000–360 10 

Vindhastighet: MPS 00–99(*) 1 

 KT(*) 0-199 1 

Sikt: M 0000–0750 50 

 M 0800–4 900 100 

 M 5 000–9 000 1 000 

 M 10 000 - 0 (fast verdi: 9 999) 

Vertikal sikt: 30 M (100 FT) 000–020 1 

Skyer: skybase: 30 M (100 FT) 000–100 1 

Lufttemperatur (høyeste og laveste): °C –80 – +60 1 

(*) Det foreligger ingen luftfartstekniske krav om rapportering av overflatevindens hastighet på 100 knop (50 m/s) eller mer, men det er fastsatt krav 

om rapportering av vindhastigheter opp til 199 knop (99 m/s) for ikke-luftfartsrelaterte formål, dersom det er nødvendig. 
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Tillegg 4 

Mal for vindskjærvarslinger 

Forklaring: 

M = oppføring obligatorisk som en del av hver melding, 

C = oppføring betinget, dersom det er relevant. 

Merknad 1: Intervaller og oppløsninger for de numeriske elementene som inngår i vindskjærvarslinger, er gjengitt i tillegg 8. 

Merknad 2: Forklaringene på forkortelser finnes i Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-

ABC, Doc 8400). 

Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempel 

Stedsindikator for flyplassen 

(M) 

Stedsindikator for flyplassen nnnn YUCC 

Identifikasjon av type melding 

(M) 

Type melding og løpenummer WS WRNG [n]n WS WRNG 1 

Opprinnelsestidspunkt og 

gyldighetsperiode (M) 

Dato og klokkeslett for 

utstedelse og eventuelt 

gyldighetsperiode i UTC-tid 

nnnnnn [VALID TL nnnnnn] eller 

[VALID nnnnnn/nnnnnn] 

211230 VALID TL 

211330 

221200 VALID 

221215/221315 

DERSOM VINDSKJÆRVARSLINGEN SKAL ANNULLERES, SE NÆRMERE OPPLYSNINGER NEDERST I MALEN. 

Fenomen (M) Identifikasjon av fenomen og 

hvor det befinner seg 

[MOD] eller [SEV] WS IN APCH eller 

[MOD] eller [SEV] WS [APCH] 

RWYnnn eller [MOD] eller [SEV] WS 

IN CLIMB-OUT eller [MOD] eller 

[SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn eller 

MBST IN APCH eller MBST [APCH] 

RWYnnn eller MBST IN CLIMB-OUT 

eller MBST CLIMB-OUT RWYnnn 

WS APCH RWY12 

MOD WS RWY34 

WS IN CLIMB-OUT 

MBST APCH RWY26 

MBST IN CLIMB-OUT 

Observert, rapportert eller 

varslet fenomen (M) 

Angivelse av om fenomenet er 

observert eller rapportert og 

forventet å fortsette, eller om 

det er varslet 

REP AT nnnn nnnnnnnn eller OBS [AT 

nnnn] eller FCST 

REP AT 1510 B747 

OBS AT 1205 

FCST 

Nærmere opplysninger om 

fenomenet (C) 

Beskrivelse av fenomenet som 

forårsaker utsendelse av 

vindskjærvarsling 

SFC WIND: nnn/nnMPS (eller 

nnn/nnKT) nnnM (nnnFT)-WIND: 

nnn/nnMPS (eller nnn/nnKT) 

eller 

nnKMH (eller nnKT) LOSS nnKM 

(eller nnNM) FNA RWYnn 

eller 

nnKMH (eller nnKT) GAIN nnKM 

(eller nnNM) FNA RWYnn 

SFC WIND: 320/5MPS 

60M-WIND: 360/13MPS 

(SFC WIND: 320/10KT 

200FT-WIND: 

360/26KT) 

60KMH LOSS 4KM 

FNA RWY13 

(30KT LOSS 2NM 

FNA RWY13) 

ELLER 

Annullering av 

vindskjærvarsling 

Annullering av 

vindskjærvarsling med 

henvisning til identifikasjon 

av den 

CNL WS WRNG [n]n nnnnnn/nnnnnn CNL WS WRNG  

1 211230/211330 
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Tillegg 5 

Mal for SIGMET- og AIRMET-meldinger og spesialrapporter fra luftfartøy (oppforbindelse) 

Forklaring: 

M = oppføring obligatorisk som en del av hver melding, 

C = oppføring betinget, dersom det er relevant, og 

= = en dobbel linje angir at den etterfølgende teksten bør plasseres på etterfølgende linje. 

Merk: Intervaller og oppløsninger for de numeriske elementene som inngår i SIGMET-/AIRMET-meldinger og i spesialrapporter fra 

luftfartøy, er gjengitt i tillegg 8. 

Elementer Detaljert innhold 

Mal(er) 

Eksempler 
SIGMET AIRMET 

SPESIALRAPP

ORT FRA 

LUFTFARTØY 

Stedsindikator for 

FIR/CTA (M) 

ICAO-stedsindikator for 

ATS-enheten som 

betjener den FIR eller 

CTA som SIGMET-

/AIRMET-meldingen 

viser til (M) 

Nnnn  — YUCC 

YUDD 

Identifikasjon 

(M) 

Identifikasjon av melding 

og løpenummer (M) 

SIGMET nnn AIRMET[nn]n ARS SIGMET 5 

SIGMET A3 

AIRMET 2 

ARS 

Gyldighets-

periode (M) 

Gruppe som angir dato 

og klokkeslett i 

gyldighetsperioden i 

UTC-tid (M) 

VALID nnnnnn/nnnnnn — VALID 

221215/221600 

VALID 

101520/101800 

VALID 

251600/252200 

Stedsindikator for 

MWO (M) 

Stedsindikator for MWO 

som lager meldingen, 

med en atskillende 

bindestrek (M) 

nnnn–  YUDO– 

YUSO– 

Navn på 

FIR/CTA eller 

luftfartøy-

identifikasjon 

(M) 

Stedsindikator samt 

navnet på den FIR/CTA 

som SIGMET/AIRMET 

er utsendt for eller luft-

fartøyets kallesignal ved 

radiotelefoni (M) 

nnnn nnnnnnnnnn 

FIR[/UIR] eller nnnn 

nnnnnnnnnn CTA 

nnnn nnnnnnnnnn 

FIR[/n] 

nnnnnn YUCC AMSWELL 

FIR 

YUDD SHANLON 

FIR/UIR 

YUCC AMSWELL 

FIR/2 

YUDD SHANLON 

FIR 

VA812 

DERSOM SIGMET SKAL ANNULLERES, SE NÆRMERE OPPLYSNINGER NEDERST I MALEN. 

Fenomen (M) Beskrivelse av 

fenomenet som 

forårsaker utsendelse av 

SIGMET/AIRMET (C) 

OBSC TS[GR] 

EMBD TS[GR] 

FRQ TS[GR] 

SQL TS[GR] 

SFC WSPD 

nn[n]MPS 

(eller SFC WSPD 

nn[n]KT) 

TS 

TSGR 

SEV TURB 

SEV ICE 

SEV TURB 

FRQ TS 

OBSC TSGR 

EMBD TSGR 
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Elementer Detaljert innhold 

Mal(er) 

Eksempler 

SIGMET AIRMET 

SPESIALRAPP

ORT FRA 

LUFTFARTØY 

  TC nnnnnnnnnn eller NN 

SEV TURB 

SEV ICE 

SEV ICE (FZRA) 

SEV MTW 

HVY DS 

HVY SS 

[VA ERUPTION] 

[MT] [nnnnnnnnnn] 

[PSN 

Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Ennn[nn] eller Wnnn[nn]] 

VA CLD 

RDOACT CLD 

SFC VIS nnnnM 

(nn) 

ISOL TS[GR] 

OCNL TS[GR] 

MT OBSC 

BKN CLD 

nnn/[ABV]nnnn

M 

(eller BKN CLD 

nnn/[ABV]nnnnF

T) 

OVC CLD 

nnn/[ABV]nnnn

M 

(eller OVC CLD 

nnn/[ABV]nnnnF

T) 

ISOL CB 

OCNL CB 

FRQ CB 

ISOL TCU 

OCNL TCU 

FRQ TCU 

MOD TURB 

MOD ICE 

MOD MTW 

SEV MTW 

HVY SS 

VA CLD [FL 

nnn/nnn] 

VA [MT 

nnnnnnnnnn] 

MOD TURB 

MOD ICE 

TC GLORIA 

TC NN 

VA ERUPTION 

MT ASHVAL 

PSN S15 

E073 VA CLD 

MOD TURB 

MOD MTW 

ISOL CB 

BKN CLD 

120/900M 

(BKN CLD 

400/3000FT) 

OVC CLD 

270/ABV3000M 

(OVC CLD 

900/ABV10000FT) 

SEV ICE 

RDOACT CLD 

Observert eller 

varslet fenomen (M) 

Angivelse av om 

opplysningene er 

observert og forventet å 

fortsette, eller om det er 

varslet (M) 

OBS [AT nnnnZ] 

FCST [AT nnnnZ] 

OBS AT 

nnnnZ 

OBS AT 1210Z 

OBS 

FCST AT 1815Z 

Sted Sted (viser til bredde og 

lengde (i grader og 

minutter) 

Nnn[nn] Wnnn[nn] eller 

Nnn[nn] Ennn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Snn[nn] Ennn[nn] 

eller 

N OF Nnn[nn] eller 

S OF Nnn[nn] eller 

N OF Snn[nn] eller 

S OF Snn[nn] eller 

[OG] 

W OF Wnnn[nn] eller 

E OF Wnnn[nn] eller 

W OF Ennn[nn] eller 

E OF Ennn[nn] 

eller 

[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, 

W OF, NW OF] 

[LINE] Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Ennn[nn] — 

NnnnnWnnnn

n eller 

NnnnnEnnnn

n eller 

SnnnnWnnnn

n eller 

SnnnnEnnnnn 

S OF N54 

N OF N50 

N2020 W07005 

N2706 W07306 

N48 E010 

N OF N1515 OG 

W OF E13530 

W OF E1554 

N OF LINE S2520 

W11510 — S2520 

W12010 

WI N6030 E02550 

— N6055 E02500 

— 

N6050 E02630 

ENTIRE FIR 

ENTIRE CTA 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/197 

 

Elementer Detaljert innhold 

Mal(er) 

Eksempler 

SIGMET AIRMET 

SPESIALRAPP

ORT FRA 

LUFTFARTØY 

  Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn] 

eller 

WI Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Ennn[nn] — 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn] 

— 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn] 

— 

[Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Ennn[nn] — 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Ennn[nn]] 

eller 

ENTIRE FIR (3) 

eller 

ENTIRE CTA (3) 

  

Nivå (C) Flygenivå eller høyde 

over havet og 

utstrekning (C) (1) 

[SFC/]FLnnn eller [SFC/]nnnnM (eller 

[SFC/]nnnnFT) eller FLnnn/nnn eller TOP 

FLnnn eller [TOP] ABV FLnnn eller (2) 

CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnKM OF 

CENTRE (eller CB TOP [ABV] FLnnn WI 

nnnNM OF CENTRE) eller CB TOP [BLW] 

FLnnn WI nnnKM OF CENTRE (eller CB 

TOP [BLW] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE) 

eller (3) 

FLnnn/nnn [APRX nnnKM BY nnnKM] 

[nnKM WID LINE BTN 

(nnNM WID LINE BTN)] 

[Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Ennn[nn] Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] [ — Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn]] [ — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn]]] (eller 

FLnnn/nnn [APRX nnnNM BY nnnNM] 

[Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Ennn[nn] Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] [ — Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn]] [ — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn]]]) 

FLnnn eller 

nnnnM (eller 

nnnnFT) 

FL180 

FL050/080 

TOP FL390 

SFC/FL070 

TOP ABV FL100 

FL310/450 

CB TOP FL500 WI 

270KM OF 

CENTRE 

(CB TOP FL500 WI 

150NM OF 

CENTRE) 

FL310/350 APRX 

220KM BY 35KM 

FL390 

Bevegelse eller 

forventet bevegelse 

(C) 

Bevegelse eller 

forventet bevegelse 

(retning og hastighet) 

med henvisning til en av 

de 16 kompassretnin-

gene eller angivelse av 

at fenomenet er 

stasjonært (C) 

MOV N [nnKMH] eller MOV NNE [nnKMH] 

eller MOV NE [nnKMH] eller MOV ENE 

[nnKMH] eller MOV E [nnKMH] eller MOV 

ESE [nnKMH] eller MOV SE [nnKMH] eller 

MOV SSE [nnKMH] eller MOV S [nnKMH] 

eller MOV SSW [nnKMH] eller MOV SW 

[nnKMH] eller MOV WSW [nnKMH] eller 

MOV W [nnKMH] eller MOV WNW [nnKMH] 

eller MOV NW [nnKMH] eller MOV NNW 

[nnKMH] (eller MOV N [nnKT] eller MOV 

NNE [nnKT] eller MOV NE [nnKT] eller MOV 

ENE [nnKT] eller MOV E [nnKT] eller MOV 

ESE [nnKT] eller MOV SE [nnKT] eller MOV 

SSE [nnKT] eller MOV S [nnKT] eller MOV 

SSW [nnKT] eller MOV SW [nnKT] eller MOV 

WSW [nnKT] eller MOV W [nnKT] eller MOV 

WNW [nnKT] eller MOV NW [nnKT] eller 

MOV NNW [nnKT]) eller STNR 

— MOV E 40KMH 

(MOV E 20KT) 

MOV SE 

STNR 
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Elementer Detaljert innhold 

Mal(er) 

Eksempler 

SIGMET AIRMET 

SPESIALRAPP

ORT FRA 

LUFTFARTØY 

Endringer i intensitet 

(C) 

Forventede endringer i 

intensitet (C) 

INTSF eller WKN eller NC — WKN 

Varslet posisjon (C) Varslet posisjon av 

vulkansk askesky eller 

midtpunktet til TC eller 

andre farlige 

fenomener(6) på slutten 

av gyldighetsperioden 

for SIGMET-meldingen 

(C) 

FCST nnnnZ TC CENTRE 

Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn] 

eller 

FCST nnnnZ VA CLD 

APRX 

[nnKM WID LINE BTN 

(nnNM WID LINE BTN)] 

Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn] 

— Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn] 

[ — Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn]] 

[ — Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn]] 

[OG] 

eller(4) 

FCST nnnnZ 

ENTIRE FIR(3) 

eller 

FCST nnnnZ 

ENTIRE CTA(3) 

eller 

FCST nnnnZ NO VA EXP 

eller(6) 

[FCST nnnnZ Nnn[nn] 

Wnnn[nn] eller 

Nnn[nn] Ennn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Snn[nn] Ennn[nn] 

eller 

N OF Nnn[nn] eller 

S OF Nnn[nn] eller 

N OF Snn[nn] eller 

S OF Snn[nn] 

[OG] 

W OF Wnnn[nn] eller 

E OF Wnnn[nn] eller 

W OF Ennn[nn] eller 

E OF Ennn[nn] 

eller 

— — FCST 2200Z TC 

CENTRE N2740 

W07345 

FCST 1700Z VA 

CLD APRX S15 

E075 — 

S15 E081 — 

S17 E083 — 

S18 E079 — 

S15 E075 

FCST 0500Z 

ENTIRE FIR 

FCST 0500Z 

ENTIRE CTA 

FCST 0500Z NO 

VA EXP 
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Elementer Detaljert innhold 

Mal(er) 

Eksempler 

SIGMET AIRMET 

SPESIALRAPP

ORT FRA 

LUFTFARTØY 

  [N OF, NE OF, E OF, SE 

OF, S OF, SW OF, W OF, 

NW OF] [LINE] Nnn[nn] 

eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] — Nnn[nn] 

eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] 

eller 

WI(5) Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller 

Ennn[nn]] 

   

ELLER 

Annullering av 

SIGMET/AIRMET  

(C) 

Annullering av 

SIGMET/AIRMET med 

henvisning til 

identifikasjon av den 

CNL SIGMET [nn]n 

nnnnnn/nnnnnn eller CNL 

SIGMET [nn]n nnnnnn/ 

nnnnnn [VA MOV TO 

nnnn FIR](3) 

CNL AIRMET 

[nn]n nnnnnn/ 

nnnnnn 

— CNL SIGMET 2 

101200/101600 

CNL SIGMET 3 

251030/251430 VA 

MOV TO YUDO 

FIR 

CNL AIRMET 

151520/151800 

(1) Bare for SIGMET-meldinger om vulkanske askeskyer og tropiske sykloner. 

(2) Bare for SIGMET-meldinger om tropiske sykloner. 

(3) Bare for SIGMET-meldinger om vulkansk aske. 

(4) Skal brukes når det er to vulkanske askeskyer eller to sentre for tropiske sykloner som samtidig påvirker den aktuelle FIR. 

(5) Antall koordinater bør holdes på et minimum og bør normalt ikke overstige sju. 

(6) Skal brukes til andre farlige fenomener enn vulkanske askeskyer og tropiske sykloner. 

Merk: Alvorlig eller moderat ising og alvorlig eller moderat turbulens (SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB) i forbindelse med 

tordenvær, cumulonimbusskyer eller tropiske sykloner bør ikke inngå. 
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Tillegg 6 

Mal for rådgivende melding om vulkansk aske 

Forklaring: 

M = oppføring obligatorisk som en del av hver melding, 

O = oppføring valgfri, 

= = en dobbel linje angir at den etterfølgende teksten bør plasseres på etterfølgende linje. 

Merknad 1: Intervaller og oppløsninger for de numeriske elementene som inngår i rådgivende meldinger for vulkansk aske, er gjengitt 

i tillegg 8. 

Merknad 2: Forklaringene på forkortelser finnes i Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-

ABC, Doc 8400). 

Merknad 3: Oppføring av et «kolon» etter hver elementoverskrift er obligatorisk. 

Merknad 4: Tallene 1 til 18 tas bare med av klarhetshensyn og inngår ikke i den rådgivende meldingen, som vist i eksempelet. 

Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

1 Identifikasjon 

av type melding 

(M) 

Type melding VA ADVISORY VA ADVISORY 

2 Opprinnelses-

tidspunkt (M) 

År, måned, 

dato, klokke-

slett i UTC-tid 

DTG: nnnnnnnn/nnnnZ DTG: 20080923/0130Z 

3 Navn på 

VAAC (M) 

Navn på 

VAAC 

VAAC: nnnnnnnnnnnn VAAC: TOKYO 

4 Navn på 

vulkan (M) 

Navn og 

IAVCEI-

nummer på 

vulkan 

VOLCANO: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

[nnnnnn] eller UNKNOWN eller 

UNNAMED 

VOLCANO: 

VOLCANO: 

KARYMSKY 1000-13 

UNNAMED 

5 Vulkanens 

beliggenhet 

(M) 

Vulkanens 

beliggenhet i 

grader og 

minutter 

PSN: Nnnnn eller Snnnn Wnnnnn eller 

Ennnnn eller UNKNOWN 

PSN: 

PSN: 

N5403 E15927 

UNKNOWN 

6 Stat eller 

region (M) 

Stat eller 

region dersom 

asken er ikke 

rapportert over 

en stat 

AREA: nnnnnnnnnnnnnnnn AREA: RUSSIA 

7 Toppens 

høyde (M) 

Toppens høyde 

i meter (eller 

fot) 

SUMMIT 

ELEV: 

nnnnM (eller nnnnnFT) SUMMIT 

ELEV: 

1536M 

8 Nummer på 

rådgivende 

melding (M) 

Nummer på 

rådgivende 

melding: helt 

årstall og 

meldings-

nummer 

(separat 

sekvens for 

hver vulkan) 

ADVI-

SORY NR: 

nnnn/nnnn ADVISORY 

NR: 

2008/4 

9 Informasjons-

kilde (M) 

Informasjons-

kilde med 

fritekst 

INFO 

SOURCE: 

Fritekst med opptil 32 tegn. INFO 

SOURCE: 

MTSAT-1R KVERT 

KEMSD 
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Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

10 Fargekode

 (O) 

Fargekode for 

luftfart 

AVIATION 

COLOUR 

CODE: 

RED eller ORANGE eller 

YELLOW eller GREEN eller 

UNKNOWN eller NOT GIVEN 

eller NIL 

AVIATION 

COLOUR 

CODE: 

RED 

11 Opplys-

ninger om 

utbruddet 

(M) 

Opplysninger om 

utbruddet (herunder 

dato og klokkeslett 

for utbrudd) 

ERUPTION 

DETAILS: 

Fritekst med opptil 64 tegn eller 

UNKNOWN 

ERUPTION 

DETAILS: 

ERUPTION AT 

20080923/0000Z FL300 

REPORTED 

12 Obser-

vasjons-

tidspunkt 

(eller 

anslag) av 

aske (M) 

Dato og klokkeslett 

(i UTC-tid) for 

observasjon (eller 

anslag) av vulkansk 

aske 

OBS (eller 

EST) VA 

DTG: 

nn/nnnnZ OBS VA 

DTG: 

23/0100Z 

13 Observert 

eller 

anslått 

askesky 

(M) 

Horisontal (i grader 

og minutter) og 

vertikal utstrekning 

på observasjonstids-

punktet for den 

observerte eller 

anslåtte askeskyen 

eller, dersom basen 

er ukjent, toppen av 

den observerte eller 

anslåtte askeskyen. 

Bevegelse av den 

observerte eller 

anslåtte askeskyen. 

OBS VA 

CLD eller 

EST VA 

CLD: 

TOP FLnnn eller SFC/FLnnn eller 

FLnnn/nnn [nnKM WID LINE 

BTN (nnNM WID LINE BTN)] 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn][ 

— Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn] — 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn]] 

MOV N nnKMH (eller KT) eller 

MOV NE nnKMH (eller KT) eller 

MOV E nnKMH (eller KT) eller 

MOV SE nnKMH (eller KT) eller 

MOV S nnKMH (eller KT) eller 

MOV SW nnKMH (eller KT) eller 

MOV W nnKMH (eller KT) eller 

MOV NW nnKMH (eller KT) eller 

VA NOT IDENTIFIABLE FM 

SATELLITE DATA WIND 

FLnnn/nnn nnn/nn[n]MPS (eller 

KT) (2) eller WIND FLnnn/nnn 

VRBnnMPS (eller KT) eller 

WIND SFC/FLnnn nnn/nn[n]MPS 

(eller KT) eller WIND SFC/FLnnn 

VRBnnMPS (eller KT) 

OBS VA 

CLD: 

FL250/300 

N5400 E15930 — 

N5400 E16100 — 

N5300 E15945 

MOV SE 20KT SFC/FL200 

N5130 E16130 — 

N5130 E16230 — 

N5230 E16230 — 

N5230 E16130 

MOV SE 15KT 

TOP FL240 MOV W 

40KMH 

VA NOT IDENTIFIABLE 

FM SATELLITE DATA 

WIND FL050/070 

180/12MPS 

14 Varslet 

høyde og 

posisjon 

for aske-

skyene  

(+ 6 HR) 

(M) 

Dato og klokkeslett 

(i UTC-tid) (6 timer 

fra observasjons-

tidspunktet (eller 

anslag) av aske 

angitt i nr. 12). 

Varslet høyde og 

posisjon (i grader 

og minutter) for 

hver skymasse for 

dette bestemte 

gyldighetstidspunkt 

FCST VA 

CLD + 

6 HR: 

nn/nnnnZ 

SFC eller FLnnn/[FL]nnn [nnKM 

WID LINE BTN (nnNM WID 

LINE BTN)] 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn][ 

— Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn] — 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn]] 

(1) eller NO VA EXP eller NOT 

AVBL eller NOT PROVIDED 

FCST VA 

CLD 

+ 6 HR: 

23/0700Z 

FL250/350 

N5130 E16030 — 

N5130 E16230 — 

N5330 E16230 — 

N5330 E16030 

SFC/FL180 

N4830 E16330 — 

N4830 E16630 — 

N5130 E16630 — 

N5130 E16330 

NO VA EXP 

NOT AVBL 

NOT PROVIDED 
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Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

15 Varslet 

høyde og 

posisjon 

for aske-

skyene  

(+ 12 HR) 

(M) 

Dato og klokkeslett 

(i UTC-tid) (12 

timer fra observa-

sjonstidspunktet 

(eller anslag) av 

aske angitt i nr. 12). 

Varslet høyde og 

posisjon (i grader 

og minutter) for 

hver skymasse for 

dette bestemte 

gyldighetstidspunkt 

FCST VA 

CLD + 

12 HR: 

nn/nnnnZ 

SFC eller FLnnn/[FL]nnn [nnKM 

WID LINE BTN (nnNM WID 

LINE BTN)] 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn][ 

— Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn] — 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn]] 

eller NO VA EXP eller NOT 

AVBL eller NOT PROVIDED 

FCST VA 

CLD + 

12 HR: 

23/1300Z 

SFC/FL270 

N4830 E16130 — 

N4830 E16600 — 

N5300 E16600 — 

N5300 E16130 

NO VA EXP 

NOT AVBL 

NOT PROVIDED 

16 Varslet 

høyde og 

posisjon 

for aske-

skyene  

(+ 18 HR) 

(M) 

Dato og klokkeslett 

(i UTC-tid) (18 

timer fra observa-

sjonstidspunktet 

(eller anslag) av 

aske angitt i nr. 12). 

Varslet høyde og 

posisjon (i grader 

og minutter) for 

hver skymasse for 

dette bestemte 

gyldighetstidspunkt 

FCST VA 

CLD + 

18 HR: 

nn/nnnnZ 

SFC eller FLnnn/[FL]nnn [nnKM 

WID LINE BTN (nnNM WID 

LINE BTN)] 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn][ 

— Nnn[nn] eller Snn[nn] 

Wnnn[nn] eller Ennn[nn] — 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] — Nnn[nn] eller 

Snn[nn] Wnnn[nn] eller Ennn[nn]] 

eller NO VA EXP eller NOT 

AVBL eller NOT PROVIDED 

FCST VA 

CLD + 

18 HR: 

23/1900Z 

NO VA EXP 

NOT AVBL 

NOT PROVIDED 

17 Merk-

nader 

(M) 

Merknader, ved 

behov 

RMK: Fritekst med opptil 256 tegn eller 

NIL 

RMK: LATEST REP FM KVERT 

(0120Z) INDICATES 

ERUPTION HAS CEASED. 

TWO DISPERSING VA 

CLD ARE EVIDENT ON 

SATELLITE IMAGERY 

NIL 

18 Neste 

rådgiven-

de (M) 

År, måned, dato og 

klokkeslett i UTC-

tid 

NXT ADVI

SORY: 

nnnnnnnn/nnnnZ eller NO LATER 

THAN nnnnnnnn/nnnnZ eller NO 

FURTHER ADVISORIES eller 

WILL BE ISSUED BY 

nnnnnnnn/nnnnZ 

NXT ADVI

SORY: 

20080923/0730Z 

NO LATER THAN 

nnnnnnnn/nnnnZ 

NO FURTHER 

ADVISORIES 

WILL BE ISSUED BY 

nnnnnnnn/nnnnZ 

(1) Opptil fire utvalgte lag. 

(2) Dersom det rapporteres om aske (f.eks. AIREP), men den ikke kan identifiseres ved satellittdata. 
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Tillegg 7 

Mal for rådgivende melding om tropiske sykloner 

Forklaring: 

= = En dobbel linje angir at den etterfølgende teksten bør plasseres på etterfølgende linje. 

Merknad 1: Intervaller og oppløsninger for de numeriske elementene som inngår i rådgivende meldinger for tropiske sykloner, er 

gjengitt i tillegg 8. 

Merknad 2: Forklaringene på forkortelser finnes i Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-

ABC, Doc 8400). 

Merknad 3: Alle elementene er obligatoriske. 

Merknad 4: Oppføring av et «kolon» etter hver elementoverskrift er obligatorisk. 

Merknad 5: Tallene 1 til 19 tas bare med av klarhetshensyn og inngår ikke i den rådgivende meldingen, som vist i eksempelet. 

Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

1 Identifikasjon 

av type 

melding 

Type melding TC 

ADVISORY 

 TC ADVISORY  

2 Opprinnel-

sestidspunkt 

År, måned, dato og 

klokkeslett i UTC-tid 

for utsendelse 

DTG: nnnnnnnn/nnnnZ DTG: 20040925/1600Z 

3 Navn på 

TCAC 

Navn på TCAC 

(stedsindikator eller 

fullt navn) 

TCAC: nnnn eller nnnnnnnnnn TCAC: 

TCAC: 

YUFO 

MIAMI 

4 Navn på 

tropisk syklon 

Navn på tropisk syklon 

eller NN for tropisk 

syklon uten navn 

TC: nnnnnnnnnnnn eller NN TC: GLORIA 

5 Nummer på 

rådgivende 

melding 

Nummer på rådgivende 

melding (begynner på 

'01' for hver syklon) 

NR: nn NR: 01 

6 Posisjon for 

sentrum 

Posisjon for sentrum av 

den tropiske syklonen (i 

grader og minutter) 

PSN: Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] 

PSN: N2706 W07306 

7 Bevegelses-

retning og  

-hastighet 

Bevegelsesretning og  

-hastighet angitt i 

henholdsvis 16 

kompassretninger og 

km/t (eller knop) eller 

som langsom bevegelse 

(< 6 km/t (3 knop)) 

eller stasjonær (< 2 

km/t (1 knop) 

MOV: N nnKMH (eller KT) eller NNE 

nnKMH (eller KT) eller 

NE nnKMH (eller KT) eller 

ENE nnKMH (eller KT) eller 

E nnKMH (eller KT) eller ESE 

nnKMH (eller KT) eller 

SE nnKMH (eller KT) eller SSE 

nnKMH (eller KT) eller 

S nnKMH (eller KT) eller SSW 

nnKMH (eller KT) eller 

SW nnKMH (eller KT) eller 

WSW nnKMH (eller KT) eller 

W nnKMH (eller KT) eller 

WNW nnKMH (eller KT) eller 

NW nnKMH (eller KT) eller 

NNW nnKMH (eller KT) eller 

SLW eller STNR 

MOV: NW 20KMH 

8 Sentralt trykk Sentralt trykk (i hPa) C: nnnHPA C: 965HPA 

9 Største over-

flatevind 

Største overflatevind 

nær sentrum (gjennom-

snitt over 10 minutter i 

m/s (eller knop)) 

MAX WIND: nn[n]MPS 

(eller nn[n]KT) 

MAX WIND: 22MPS 
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Element Detaljert innhold Mal(er) Eksempler 

10 Varslet 

posisjon for 

sentrum  

(+ 6 HR) 

Dato og klokkeslett  

(i UTC-tid) (6 timer fra 

«DTG» angitt i nr. 2). 

Varslet posisjon  

(i grader og minutter) for 

sentrum av den tropiske 

syklonen 

FCST PSN 

+ 6 HR: 

nn/nnnnZ 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] 

FCST PSN + 

6 HR: 

25/2200Z 

N2748 W07350 

11 Varsel for 

høyeste over-

flatevind  

(+ 6 HR) 

Varsel for høyeste 

overflatevind (6 timer 

etter «DTG» angitt i  

nr. 2) 

FCST MAX 

WIND + 

6 HR: 

nn[n]MPS 

(eller nn[n]KT) 

FCST MAX 

WIND 

+ 6 HR: 

22MPS 

12 Varslet 

posisjon for 

sentrum  

(+ 12 HR) 

Dato og klokkeslett (i 

UTC-tid) (12 timer fra 

«DTG» angitt i nr. 2). 

Varslet posisjon (i 

grader og minutter) for 

sentrum av den tropiske 

syklonen 

FCST PSN 

+ 12 HR: 

nn/nnnnZ 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] 

FCST PSN + 

12 HR: 

26/0400Z 

N2830 W07430 

13 Varsel for 

høyeste over-

flatevind  

(+ 12 HR) 

Varsel for høyeste 

overflatevind (12 timer 

etter «DTG» angitt i  

nr. 2) 

FCST MAX 

WIND + 12 

HR: 

nn[n]MPS 

(eller nn[n]KT) 

FCST MAX 

WIND 

+ 12 HR: 

22MPS 

14 Varslet 

posisjon for 

sentrum  

(+ 18 HR) 

Dato og klokkeslett (i 

UTC-tid) (18 timer fra 

«DTG» angitt i nr. 2). 

Varslet posisjon  

(i grader og minutter) for 

sentrum av den tropiske 

syklonen 

FCST PSN 

+ 18 HR: 

nn/nnnnZ 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] 

FCST PSN + 

18 HR: 

26/1000Z 

N2852 W07500 

15 Varsel for 

høyeste 

overflatevind 

(+ 18 HR) 

Varsel for høyeste 

overflatevind (18 timer 

etter «DTG» angitt i  

nr. 2) 

FCST MAX 

WIND + 18 

HR: 

nn[n]MPS 

(eller nn[n]KT) 

FCST MAX 

WIND + 18 

HR: 

21MPS 

16 Varslet 

posisjon for 

sentrum  

(+ 24 HR) 

Dato og klokkeslett (i 

UTC-tid) (24 timer fra 

«DTG» angitt i nr. 2). 

Varslet posisjon (i 

grader og minutter) for 

sentrum av den tropiske 

syklonen 

FCST PSN 

+ 24 HR: 

nn/nnnnZ 

Nnn[nn] eller Snn[nn] Wnnn[nn] 

eller Ennn[nn] 

FCST PSN + 

24 HR: 

26/1600Z 

N2912 W07530 

17 Varsel for 

høyeste 

overflatevind 

(+ 24 HR) 

Varsel for høyeste 

overflatevind (24 timer 

etter «DTG» angitt i  

nr. 2) 

FCST MAX 

WIND + 24 

HR: 

nn[n]MPS 

(eller nn[n]KT) 

FCST MAX 

WIND 

+ 24 HR: 

20MPS 

18 Merknader Merknader, ved behov RMK: Fritekst med opptil 256 tegn eller 

NIL 

RMK: NIL 

19 Forventet 

tidspunkt for 

utsendelse av 

neste rådgi-

vende 

melding 

Forventet år, måned, dag 

og klokkeslett (i UTC-

tid) for utsendelse av 

neste rådgivende 

melding 

NXT MSG: [BFR] nnnnnnnn/nnnnZ eller NO 

MSG EXP 

NXT MSG: 20040925/ 

2000Z 
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Tillegg 8 

Intervaller og oppløsninger for de numeriske elementene som inngår i rådgivende meldinger for vulkansk aske og tropiske 

sykloner, SIGMET-/AIRMET-meldinger og vindskjærvarslinger 

Elementer Intervall Oppløsning 

Toppens høyde M 000–8 100 1 

 FT 000–27 000 1 

Nummer på rådgivende melding for VA (indeks)(*) 000–2 000 1 

 for TC (indeks)(*) 00–99 1 

Største overflatevind: MPS 00–99 1 

 KT 00–199 1 

Sentralt trykk: hPa 850–1 050 1 

Overflatevindens hastighet: MPS 15–49 1 

 KT 30–99 1 

Overflatesikt: M 0000–0750 50 

 M 0800–5 000 100 

Skyer: skybase: M 000–300 30 

 FT 000–1 000 100 

Skyer: skytopp: M 000–2 970 30 

 M 3 000–20 000 300 

 FT 000–9 900 100 

 FT 10 000–60 000 1 000 

Bredde: ° (grader) 00–90 1 

 (minutter) 00–60 1 

Lengde: ° (grader) 000–180 1 

 (minutter) 00–60 1 

Flygenivåer:  000–650 10 

Bevegelse: KMH 0–300 10 

 KT 0–150 5 

(*) Dimensjonsløs 
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VEDLEGG VI 

SÆRLIGE KRAV TIL YTERE AV LUFTFARTSINFORMASJONSTJENESTER 

(del-AIS) 

UNDERAVDELING A — YTTERLIGERE ORGANISASJONKRAV TIL YTERE AV LUFTFARTSINFORMASJONSTJENESTER 

(AIS.OR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

AIS.OR.100 Teknisk og driftsmessig kompetanse og kapasitet 

a) En yter av luftfartsinformasjonstjenester skal sikre at informasjon og data stilles til rådighet i egnet form for 

1) personell med oppgaver som berører flygingen, herunder flygebesetninger, 

2) flygeplanlegging, flygestyringssystemer og flygesimulatorer, 

3) ytere av lufttrafikktjenester som har ansvar for flygeinformasjonstjenester, flygeinformasjonstjenester på flyplasser og 

formidling av informasjon før flyging. 

b) Ytere av luftfartsinformasjonstjenester skal sikre dataintegritet og bekrefte nøyaktighetsnivået for informasjonen som 

formidles med tanke på driften, herunder kilden til informasjonen, før informasjonen formidles. 

UNDERAVDELING B — TEKNISKE KRAV TIL YTERE AV LUFTFARTSINFORMASJONSTJENESTER (AIS.TR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

AIS.TR.100 Arbeidsmetoder og driftsprosedyrer for ytere av luftfartsinformasjonstjenester 

En yter av luftfartsinformasjonstjenester skal kunne dokumentere at vedkommendes arbeidsmetoder og driftsprosedyrer er i 

samsvar med standardene i følgende vedlegg til Chicago-konvensjonen i den grad de er relevante for yting av luftfartsinforma-

sjonstjenester i det berørte luftrom: 

a) Vedlegg 4 om luftfartskart (11. utgave av juli 2009, herunder alle endringer til og med nr. 58). 

b) Vedlegg 15 om luftfartsinformasjonstjenester (13. utgave av juli 2010, herunder alle endringer til og med nr. 38), uten at det 

berører forordning (EU) nr. 73/2013(1). 

 _____  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 73/2010 av 26. januar 2010 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon 

for Det felles europeiske luftrom (EUT L 23 av 27.1.2010, s. 6). 
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VEDLEGG VII 

SÆRLIGE KRAV TIL YTERE AV DATATJENESTER 

(del-DAT) 

UNDERAVDELING A — YTTERLIGERE ORGANISASJONKRAV TIL TILBYDERE AV DATATJENESTER (DAT.OR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

DAT.OR.100 Luftfartsdata og opplysninger 

a) DAT-yteren skal motta, samle, oversette, velge ut, formatere, distribuere og/eller integrere luftfartsdata og -opplysninger 

som frigis av en autoritativ kilde til bruk i luftfartdatabaser brukt i sertifisert programvare/på utstyr for luftfartøyer. 

I særlige tilfeller, dersom luftfartsdata ikke stilles til rådighet i luftfartspublikasjonen (AIP) eller av en autoritativ kilde eller 

ikke oppfyller gjeldende krav til datakvalitet (DQR), kan disse luftfartsdataene utarbeides av DAT-yteren selv og/eller 

andre DAT-ytere. I denne sammenheng skal disse luftfartsdataene valideres av den DAT-yteren som utarbeider dem. 

b) På anmodning fra sine kunder kan DAT-yteren behandle skreddersydde data som kommer fra luftfartøyoperatøren, eller 

som utarbeides av andre DAT-ytere, til bruk av den nevnte luftfartøyoperatøren. Ansvaret for dataene og senere 

oppdatering ligger hos luftfartøyoperatøren. 

DAT.OR.105 Teknisk og driftsmessig kompetanse og kapasitet 

a) I tillegg til ATM/ANS.OR.B.001 skal DAT-yteren 

1) motta, samle, oversette, velge ut, formatere, distribuere og/eller integrere luftfartsdata og opplysninger som frigis av en 

yter av luftfartsdatakilder i luftfartdatabaser for sertifisert programvare/utstyr for luftfartøyer i henhold til gjeldende 

krav. Type 2 DAT-yteren skal sikre at DQR er forenlig med den tiltenkte bruken av den/det sertifiserte 

programvaren/utstyret for luftfartøyer, gjennom en egnet avtale med innehaveren av godkjenningen av den bestemte 

utstyrskonstruksjonen, eller med en søker som søker om godkjenning av denne bestemte konstruksjonen, 

2) utstede en samsvarserklæring om at luftfartsdatabasene som den har produsert, er produsert i samsvar med denne 

forordning og gjeldende industristandarder, 

3) bistå innehaveren av utstyrskonstruksjonsgodkjenningen ved iverksetting av tiltak når det gjelder kontinuerlig 

luftdyktighet for de luftfartsdatabasene som er produsert. 

b) Ved frigivelse av databaser skal ansvarlig leder oppnevne personell med sertifiseringsansvar som angitt i DAT.TR.100 

bokstav b), og skal fordele sine ansvarsområder på en uavhengig måte for gjennom samsvarserklæringen å bekrefte at 

dataene oppfyller DQR, og at prosessene er fulgt. Det overordnede ansvaret for erklæringene ved frigivelse av databasene 

som er undertegnet av personell med sertifiseringsansvar, skal ligge hos DAT-yterens ansvarlige leder. 

DAT.OR.110 Ledelsessystem 

I tillegg til ATM/ANS.OR.B.005 skal DAT-yteren, avhengig av type DAT-ytelse, opprette og vedlikeholde et ledelsessystem 

som inneholder kontrollprosedyrer for 

a) utstedelse, godkjenning eller endring av dokumenter, 

b) endring av DQR, 

c) kontroll av at innkommende data er produsert i samsvar med gjeldende standarder, 

d) rask oppdatering av dataene som er brukt, 

e) identifikasjonsmerking og sporbarhet,  



Nr. 66/208 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.8.2019 

 

f) prosesser for mottak, samling, oversettelse, utvelging, formatering, distribusjon og/eller integrering av dataene i en generisk 

database eller en database som er kompatibel med den/det angitte programvaren/utstyret for luftfartøyer, 

g) metoder for kontroll og validering av data, 

h) identifikasjon av verktøy, herunder ved behov konfigurasjonsstyring og nærmere bestemmelse av verktøy, 

i) håndtering av feil/mangler, 

j) samordning med yteren av luftfartsdatakilder og/eller DAT-yteren og med innehaveren av utstyrskonstruksjons-

godkjenningen eller med en søker som søker om godkjenning av denne bestemte konstruksjonen ved yting av type 2  

DAT-tjenester, 

k) utstedelse av en samsvarserklæring, 

l) kontrollert distribusjon av databaser til brukere. 

DAT.OR.115 Oppbevaring av dokumentasjon 

I tillegg til ATM/ANS.OR.B.030 skal DAT-yteren ta med elementene angitt i DAT.OR.110 i sitt system for oppbevaring av 

dokumentasjon. 

AVSNITT 2 — SÆRLIGE KRAV 

DAT.OR.200 Rapporteringskrav 

a) DAT-yteren skal 

1) rapportere til kunden og, dersom det er relevant, til innehaveren av utstyrskonstruksjonsgodkjenningen om alle tilfeller 

der luftfartsdatabaser er frigitt av DAT-yteren og senere er konstatert å ha mangler og/eller feil og dermed ikke 

oppfyller gjeldende datakrav, 

2) rapportere til vedkommende myndighet de manglene og/eller feilene identifisert i samsvar med nr. 1 som vil kunne 

sette sikkerheten i fare. Slike rapporter skal utarbeides i en form og på en måte som er akseptabel for vedkommende 

myndighet, 

3) dersom den sertifiserte DAT-yteren opptrer som leverandør til en annen DAT-yter, rapportere også til denne andre 

organisasjonen alle tilfeller der vedkommende har frigitt luftfartsdatabaser til denne organisasjonen og det senere er 

konstatert at de inneholder feil, 

4) rapportere til yteren av luftfartsdatakilder forekomster av feilaktige, inkonsekvente eller manglende data i 

luftfartsdatakilden. 

b) DAT-yteren skal av hensyn til sikkerheten opprette og opprettholde et internt system for rapportering som gjør det mulig å 

samle og vurdere rapporter med henblikk på å identifisere negative tendenser eller utbedre mangler og skille ut hendelser og 

tiltak som skal rapporteres. 

Dette interne rapporteringssystemet kan integreres i ledelsessystemet i henhold til ATM/ANS.OR.B.005. 

UNDERAVDELING B — TEKNISKE KRAV TIL YTERE AV DATATJENESTER (DAT.TR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

DAT.TR.100 Arbeidsmetoder og driftsprosedyrer 

DAT-yteren skal 

a) med hensyn til alle nødvendige luftfartsdata 

1) opprette DQR-er avtalt med den andre DAT-yteren, og for en type 2 DAT-yter med innehaveren av utstyrskonstruk-

sjonsgodkjenningen eller med en søker som søker om godkjenning av denne bestemte konstruksjonen, for å bestemme 

om disse DQR-ene er forenlige med den beregnede bruken, 
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2) bruke data fra én eller flere autoritative kilder og, ved behov, andre luftfartsdata som er kontrollert og validert av  

DAT-yteren selv og/eller andre DAT-ytere, 

3) opprette en prosedyre for å sikre at dataene behandles korrekt, 

4) opprette og iverksette prosesser for å sikre at skreddersydde data som leveres eller anmodes av en luftfartøyoperatør 

eller annen DAT-yter, bare distribueres til den som anmoder om dem, og 

b) når det gjelder personell med sertifiseringsansvar som undertegner samsvarserklæringer utstedt i henhold til DAT.OR. 

105 bokstav b), sikre at 

1) kunnskap, bakgrunn (herunder andre funksjoner i organisasjonen) og erfaring hos personell med sertifiseringsansvar 

står i forhold til det ansvaret de er pålagt, 

2) det føres et register over alt personell med sertifiseringsansvar, som inneholder opplysninger om omfanget av deres 

fullmakter, 

3) personell med sertifiseringsansvar gis dokumentasjon som viser omfanget av deres fullmakter. 

DAT.TR.105 Krav til grensesnitt 

DAT-yteren skal sikre nødvendige formelle grensesnitt mot 

a) luftfartsdatakilden(e) og/eller andre DAT-ytere, 

b) innehaveren av utstyrskonstruksjonsgodkjenningen for type 2 DAT-yting, eller en søker som søker om godkjenning av 

denne bestemte konstruksjonen, 

c) luftfartøyoperatører, etter hva som passer. 

 _____   
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VEDLEGG VIII 

SÆRLIGE KRAV TIL YTERE AV KOMMUNIKASJONS-, NAVIGASJONS- ELLER OVERVÅKINGSTJENESTER 

(del-CNS) 

UNDERAVDELING A — YTTERLIGERE ORGANISASJONKRAV TIL YTERE AV KOMMUNIKASJONS-, NAVIGASJONS- ELLER 

OVERVÅKINGSTJENESTER (CNS.OR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

CNS.OR.100 Teknisk og driftsmessig kompetanse og kapasitet 

a) En yter av kommunikasjons-, navigasjons- eller overvåkingstjenester skal sikre tjenestenes tilgjengelighet, kontinuitet, nøy-

aktighet og integritet. 

b) En yter av kommunikasjons-, navigasjons- eller overvåkingstjenester skal bekrefte kvalitetsnivået på tjenestene de yter, og 

skal dokumentere at deres utstyr regelmessig vedlikeholdes og om nødvendig kalibreres. 

UNDERAVDELING B — TEKNISKE KRAV TIL YTERE AV KOMMUNIKASJONS-, NAVIGASJONS- ELLER 

OVERVÅKINGSTJENESTER (CNS.TR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

CNS.TR.100 Arbeidsmetoder og driftsprosedyrer for ytere av kommunikasjons-, navigasjons- eller 
overvåkingstjenester 

En yter av kommunikasjons-, navigasjons- eller overvåkingstjenester skal kunne dokumentere at deres arbeidsmetoder og 

driftsprosedyrer er i samsvar med standardene i vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen om luftfartstelekommunikasjon i følgende 

utgaver, i den grad de er relevante for yting av kommunikasjons-, navigasjons- eller overvåkingstjenester i det berørte 

luftrommet: 

a) Bind I om radionavigasjonshjelpemidler (6. utgave av juli 2006, herunder alle endringer til og med nr. 89). 

b) Bind II om kommunikasjonsprosedyrer, herunder prosedyrer med PANS-status (6. utgave av oktober 2001, herunder alle 

endringer til og med nr. 89). 

c) Bind III om kommunikasjonssystemer (2. utgave av juli 2007, herunder alle endringer til og med nr. 89). 

d) Bind IV om overvåkingsradar- og antikollisjonssystemer (4. utgave av juli 2007, herunder alle endringer til og med nr. 89). 

e) Bind V om bruk av radiofrekvensområder (2. utgave av juli 2013, herunder alle endringer til og med nr. 89). 

 _____   
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VEDLEGG IX 

SÆRLIGE KRAV TIL YTERE AV TRAFIKKFLYTSTYRING 

(del-ATFM) 

TEKNISKE KRAV TIL YTERE AV TRAFIKKFLYTSTYRING (ATFM.TR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

ATFM.TR.100 Arbeidsmetoder og driftsprosedyrer for ytere av trafikkflytstyring 

En yter av trafikkflytstyring skal kunne dokumentere at dens arbeidsmetoder og driftsprosedyrer er i samsvar med 

kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010(1) og (EU) nr. 677/2011. 

 _____   

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010 av 25. mars 2010 om fastsettelse av felles regler for trafikkflytstyring (EUT L 80 av 26.3.2010, 

s. 10). 
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VEDLEGG X 

SÆRLIGE KRAV TIL YTERE AV LUFTROMSSTYRING 

(del-ASM) 

TEKNISKE KRAV TIL YTERE AV LUFTROMSTYRING (ASM.TR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

ASM.TR.100 Arbeidsmetoder og driftsprosedyrer for ytere av luftromsstyring 

En yter av luftromsstyring skal kunne dokumentere at dens arbeidsmetoder og driftsprosedyrer er i samsvar med kommisjons-

forordning (EF) nr. 2150/2005(1) og (EU) nr. 677/2011. 

 _____   

  

(1) Kommisjonforordning (EF) nr. 2150/2005 av 23. desember 2005 om fastsettelse av felles regler for fleksibel bruk av luftrommet (EUT 

L 342 av 24.12.2005, s. 20). 
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VEDLEGG XI 

SÆRLIGE KRAV TIL YTERE AV PROSEDYREUTFORMING 

(del-ASD) 

 _____   
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VEDLEGG XII 

SÆRLIGE KRAV TIL NETTVERKSFORVALTEREN 

(del-NM) 

TEKNISKE KRAV TIL NETTVERKSFORVALTEREN (NM.TR) 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

NM.TR.100 Arbeidsmetoder og driftsprosedyrer for nettverksforvalteren 

Nettverksforvalteren skal kunne dokumentere at arbeidsmetodene og driftsprosedyrene er i samsvar med andre deler av 

Unionens regelverk, særlig forordning (EU) nr. 255/2010 og (EU) nr. 677/2011. 

 _____  
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VEDLEGG XIII 

KRAV TIL TJENESTEYTERE MED HENSYN TIL OPPLÆRING AV OG VURDERING AV KOMPETANSE HOS PERSONELL 

(del-PERS) 

UNDERAVDELING A — PERSONELL SOM HÅNDTERER ELEKTRONISKE SYSTEMER FOR LUFTTRAFIKKSIKKERHET 

AVSNITT 1 — GENERELLE KRAV 

ATSEP.OR.100 Virkeområde 

a) I dette kapittel fastsettes kravene som skal oppfylles av tjenesteyteren med hensyn til opplæring av og vurdering av 

kompetanse hos personell som håndterer elektroniske systemer for lufttrafikksikkerhet (ATSEP). 

b) For tjenesteyterne som søker om et begrenset sertifikat i samsvar med bokstav a) og b) i ATM/ANS.OR.A.010 og/eller 

avgir erklæring om sin virksomhet i samsvar med ATM/ANS.OR.A.015, kan minstekravene som skal oppfylles med 

hensyn til opplæring og kompetansevurdering av ATSEP, fastsettes av vedkommende myndighet. Disse minstekravene skal 

bygge på kvalifikasjoner, erfaring og aktuell erfaring, for å vedlikeholde spesialutstyr eller typer av utstyr og sikre et 

likeverdig sikkerhetsnivå. 

ATSEP.OR.105 Program for opplæring og kompetansevurdering 

I samsvar med ATM/ANS.OR.B.005 bokstav a) nr. 6 skal tjenesteyteren der ATSEP er ansatt, opprette et program for 

opplæring og kompetansevurdering som dekker de oppgavene og ansvarsområdene som skal ivaretas av ATSEP. 

Dersom ATSEP er ansatt hos en organisasjon som yter underleveranse, skal tjenesteyteren sikre at dette ATSEP har fått 

relevant opplæring og kompetanse fastsatt i dette kapittel. 

ATSEP.OR.110 Oppbevaring av dokumentasjon 

I tillegg til ATM/ANS.OR.B.030 skal tjenesteyteren der ATSEP er ansatt, føre registre over all opplæring som ATSEP har 

gjennomført, samt av kompetansevurdering av ATSEP, og skal gjøre slik dokumentasjon tilgjengelig 

a) for berørt ATSEP på anmodning, 

b) for den nye arbeidsgiveren når ATSEP ansettes av en ny enhet, på anmodning og med samtykke fra ATSEP. 

ATSEP.OR.115 Språkferdigheter 

Tjenesteyteren skal sikre at ATSEP behersker de språkene som kreves for å kunne utføre sine oppgaver. 

AVSNITT 2 — KRAV TIL OPPLÆRING 

ATSEP.OR.200 Krav til opplæring — generelt 

En tjenesteyter skal sikre at ATSEP 

a) har fullført med godkjent resultat 

1) grunnopplæring som angitt i ATSEP.OR.205,  
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2) kompetansegivende opplæring som angitt i ATSEP.OR.210, 

3) rettighetsopplæring for system og utstyr som angitt i nr. ATSEP.OR.215, 

b) har fullført etter- og videreutdanning i samsvar med ATSEP.OR.220. 

ATSEP.OR.205 Grunnopplæring 

a) Grunnopplæringen for ATSEP skal omfatte 

1) emnene, temaene og deltemaene oppført i tillegg 1 (Grunnopplæring — felles), 

2) dersom det er relevant for tjenesteyterens virksomhet, emnene oppført i tillegg 2 (Grunnopplæring — spesialisering). 

b) En tjenesteyter kan bestemme hvilke opplæringskrav som er best egnet for sin ATSEP-kandidat og skal derfor tilpasse 

antall og/eller nivået for emnene, temaene eller deltemaene nevnt i bokstav a), dersom det er relevant. 

ATSEP.OR.210 Kompetansegivende opplæring 

Den kompetansegivende opplæringen for ATSEP skal omfatte 

a) emnene, temaene og deltemaene oppført i tillegg 3 (Kompetansegivende opplæring — felles), 

b) dersom det er relevant for dens virksomhet, minst en av de kompetansegivende spesialiseringene oppført i tillegg 4 

(Kompetansegivende opplæring — spesialisering). 

ATSEP.OR.215 Rettighetsopplæring for system og utstyr 

a) Rettighetsopplæringen for system og utstyr for ATSEP skal gjelde for de oppgavene som skal utføres, og skal omfatte ett 

eller flere av følgende: 

1) Teoretiske kurs. 

2) Praktiske kurs. 

3) Opplæring på arbeidsplassen. 

b) Rettighetsopplæringen for system og utstyr skal sikre at ATSEP-kandidaten tilegner seg kunnskap og ferdigheter som 

gjelder 

1) funksjonaliteten til systemet og utstyret, 

2) den faktiske og potensielle virkningen av handlinger fra ATSEP på systemet og utstyret, 

3) systemets og utstyrets virkning på driftsmiljøet. 

ATSEP.OR.220 Etter- og videreutdanning 

Etter- og videreutdanningen for ATSEP skal omfatte oppfriskingsopplæring, oppgradering og endringer av rettigheter for 

utstyr/systemer og/eller opplæring i nødssituasjoner. 

AVSNITT 3 — KRAV TIL KOMPETANSEVURDERING 

ATSEP.OR.300 Kompetansevurdering — Generelt 

En tjenesteyter skal sikre at ATSEP 

a) er blitt vurdert som kompetent før det utfører sine oppgaver, 

b) er underlagt løpende kompetansevurdering i samsvar med ATSEP.OR.305. 
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ATSEP.OR.305 Vurdering av grunnkompetanse og aktuell kompetanse 

En tjenesteyter der ATSEP er ansatt, skal 

a) opprette, gjennomføre og dokumentere prosesser for å 

1) vurdere grunnkompetanse og aktuell kompetanse, 

2) behandle sviktende eller svekket kompetanse hos ATSEP, herunder en klagebehandling, 

3) sikre tilsyn med personell som ikke er blitt vurdert som kompetent, 

b) definere følgende kriterier som grunnkompetanse og aktuell kompetanse skal vurderes i forhold til: 

1) tekniske ferdigheter, 

2) atferdsmessige ferdigheter, 

3) kunnskap. 

AVSNITT 4 — KRAV TIL INSTRUKTØRER OG SENSORER 

ATSEP.OR.400 Instruktører for ATSEP 

En tjenesteyter der ATSEP er ansatt, skal sikre at 

a) instruktører for ATSEP har nødvendig erfaring på det området det undervises i, 

b) instruktører som driver opplæring på arbeidsplassen, har bestått et kurs for opplæring på arbeidsplassen og har ferdigheter 

til å kunne gripe inn i tilfeller der sikkerheten kan settes i fare under opplæringen. 

ATSEP.OR.405 Bedømmere av tekniske ferdigheter 

En tjenesteyter der ATSEP er ansatt, skal sikre at de som bedømmer tekniske ferdigheter, har bestått et sensorkurs og har 

nødvendig erfaring til å vurdere kriteriene definert i ATSEP.OR.305 bokstav b). 

 _____   
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Tillegg 1 

Grunnopplæring — felles 

Emne 1: INTRODUKSJON 

TEMA 1 BASIND — Introduksjon 

Deltema 1.1 — Oversikt over opplæring og vurdering 

Deltema 1.2 — Nasjonal organisasjon 

Deltema 1.3 — Arbeidsplass 

Deltema 1.4 — Rolle for ATSEP 

Deltema 1.5 — Europeisk/global dimensjon 

Deltema 1.6 — Internasjonale standarder og anbefalt praksis 

Deltema 1.7 — Datasikkerhet 

Deltema 1.8 — Kvalitetsstyring 

Deltema 1.9 — Sikkerhetsstyringssystem 

Deltema 1.10 — Helse og sikkerhet 

Emne 2: LUFTTRAFIKK: RUTINEINNLÆRING 

TEMA 1 BASATF — Lufttrafikk: Rutineinnlæring 

Deltema 1.1 — Lufttrafikkstyring 

Deltema 1.2 — Flygekontroll 

Deltema 1.3 — Sikkerhetsnett på bakken 

Deltema 1.4 — Verktøy og overvåkingshjelpemidler for flygekontroll 

Deltema 1.5 — Rutineinnlæring 

 _____   
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Tillegg 2 

Grunnopplæring — spesialisering 

Emne 3: LUFTFARTSINFORMASJONSTJENESTER 

Emne 4: METEOROLOGI 

Emne 5: KOMMUNIKASJON 

Emne 6: NAVIGASJON 

Emne 7: OVERVÅKING 

Emne 8: DATABEHANDLING 

Emne 9: SYSTEMOVERVÅKING OG SYSTEMKONTROLL 

Emne 10: VEDLIKEHOLDSPROSEDYRER 

 _____  
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Tillegg 3 

Kompetansegivende opplæring — felles 

Emne 1: SIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstyring 

Deltema 1.1 — Politikk og prinsipper 

Deltema 1.2 — Begrepet risiko og prinsipper for risikovurdering 

Deltema 1.3 — Prosess for sikkerhetsvurdering 

Deltema 1.4 — Risikoklassifiseringsordning for flysikringssystemet 

Deltema 1.5 — Sikkerhetsregler 

Emne 2: HELSE OG SIKKERHET 

TEMA 1 — Farebevissthet og rettsregler 

Deltema 1.1 — Farebevissthet 

Deltema 1.2 — Forskrifter og prosedyrer 

Deltema 1.3 — Håndtering av farlige materialer 

Emne 3: MENNESKELIGE FAKTORER 

TEMA 1 — Innledning til menneskelige faktorer 

Deltema 1.1 — Innledning 

TEMA 2 — Praktiske kunnskaper og ferdigheter 

Deltema 2.1 — Kunnskap, ferdigheter og kompetanse for ATSEP 

TEMA 3 — Psykologiske faktorer 

Deltema 3.1 — Kognisjon 

TEMA 4 — Medisinske faktorer 

Deltema 4.1 — Tretthet 

Deltema 4.2 — Fysisk form 

Deltema 4.3 — Arbeidsmiljø 

TEMA 5 — Organisatoriske og sosiale faktorer 

Deltema 5.1 — Arbeidstakeres grunnleggende behov 

Deltema 5.2 — Forvaltning av grupperessurser 

Deltema 5.3 — Gruppearbeid og roller innenfor gruppen 

TEMA 6 — Kommunikasjon 

Deltema 6.1 — Skriftlig rapport 

Deltema 6.2 — Verbal og ikke-verbal kommunikasjon 

TEMA 7 — Stress 

Deltema 7.1 — Stress 

Deltema 7.2 — Stresshåndtering 

TEMA 8 — Menneskelige feil 

Deltema 8.1 — Menneskelige feil 

 _____   
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Tillegg 4 

Kompetansegivende opplæring — spesialisering 

1. KOMMUNIKASJON — TALE 

Emne 1: TALE 

TEMA 1 — Luft-til-bakke 

Deltema 1.1 — Sending/mottak 

Deltema 1.2 — Radioantennesystemer 

Deltema 1.3 — Omkopler for talekommunikasjon 

Deltema 1.4 — Flygelederens arbeidsstasjon 

Deltema 1.5 — Radiogrensesnitt 

TEMA 2 — COMVCE — Bakke-til-bakke 

Deltema 2.1 — Grensesnitt 

Deltema 2.2 — Protokoller 

Deltema 2.3 — Omkopler 

Deltema 2.4 — Kommunikasjonskjede 

Deltema 2.5 — Flygelederens arbeidsstasjon 

Emne 2: OVERFØRINGSFORBINDELSE 

TEMA 1 — Linjer 

Deltema 1.1 — Linjeteori 

Deltema 1.2 — Digital overføring 

Deltema 1.3 — Linjetyper 

TEMA 2 — Særlige forbindelser 

Deltema 2.1 — Mikrobølge 

Deltema 2.2 — Satellitt 

Emne 3: OPPTAKERE 

TEMA 1 — Lovpålagte opptakere 

Deltema 1.1 — Regler 

Deltema 1.2 — Prinsipper 

Emne 4: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet 

2. KOMMUNIKASJON — DATA 

Emne 1: DATA 

TEMA 1 — Innledning til nettverk 

Deltema 1.1 — Typer 

Deltema 1.2 — Nettverk 

Deltema 1.3 — Eksterne nettverkstjenester  
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Deltema 1.4 — Måleverktøy 

Deltema 1.5 — Feilsøking 

TEMA 2 — Protokoller 

Deltema 2.1 — Grunnleggende teori 

Deltema 2.2 — Generelle protokoller 

Deltema 2.3 — Særskilte protokoller 

TEMA 3 — Nasjonale nettverk 

Deltema 3.1 — Nasjonale nettverk 

TEMA 4 — Europeiske nettverk 

Deltema 4.1 — Nettverksteknologier 

TEMA 5 — Globale nettverk 

Deltema 5.1 — Nettverk og standarder 

Deltema 5.2 — Beskrivelse 

Deltema 5.3 — Global arkitektur 

Deltema 5.4 — Delnett luft-til-bakke 

Deltema 5.5 — Delnett bakke-til-bakke 

Deltema 5.6 — Nettverk om bord i luftfartøyet 

Deltema 5.7 — Luft-til-bakke-program 

Emne 2: OVERFØRINGSFORBINDELSE 

TEMA 1 — Linjer 

Deltema 1.1 — Linjeteori 

Deltema 1.2 — Digital overføring 

Deltema 1.3 — Linjetyper 

TEMA 2 — Særlige forbindelser 

Deltema 2.1 — Mikrobølge 

Deltema 2.2 — Satellitt 

Emne 3: OPPTAKERE 

TEMA 1 — Lovpålagte opptakere 

Deltema 1.1 — Regler 

Deltema 1.2 — Prinsipper 

Emne 4: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet 

3. NAVIGASJON — RUNDTSTRÅLENDE RADIOFYR (NDB) 

Emne 1: YTELSESBASERT NAVIGASJON 

TEMA 1 — Navigasjonsbegreper 

Deltema 1.1 — Driftskrav  
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Deltema 1.2 — Ytelsesbasert navigasjon 

Deltema 1.3 — Begrepet områdenavigasjon (RNAV) 

Deltema 1.4 — NOTAM 

Emne 2: BAKKEBASERTE SYSTEMER — NDB 

TEMA 1 — NDB/radiopeilesender 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet 

Deltema 1.2 — Arkitektur på bakkestasjon 

Deltema 1.3 — Delsystem for sender 

Deltema 1.4 — Delsystem for antenne 

Deltema 1.5 — Delsystemer for overvåking og kontroll 

Deltema 1.6 — Utstyr montert om bord 

Deltema 1.7 — Kontroll og vedlikehold av systemer 

Emne 3: GLOBALT SATELLITTNAVIGASJONSSYSTEM 

TEMA 1 — GNSS 

Deltema 1.1 — Generell oversikt 

Emne 4: UTSTYR MONTERT OM BORD 

TEMA 1 — Systemer montert om bord 

Deltema 1.1 — Systemer montert om bord 

TEMA 2 — Uavhengig navigasjon 

Deltema 2.1 — Treghetsnavigasjon 

TEMA 3 — Vertikal navigasjon 

Deltema 3.1 — Vertikal navigasjon 

Emne 5: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet 

4. NAVIGASJON — RADIOPEILING (DF) 

Emne 1: YTELSESBASERT NAVIGASJON 

TEMA 1 — Navigasjonsbegreper 

Deltema 1.1 — Driftskrav 

Deltema 1.2 — Ytelsesbasert navigasjon 

Deltema 1.3 — Begrepet områdenavigasjon (RNAV) 

Deltema 1.4 — NOTAM 

Emne 2: BAKKEBASERTE SYSTEMER — DF 

TEMA 1 — DF 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet 

Deltema 1.2 — Arkitektur for VDF/DDF-utstyr  
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Deltema 1.3 — Delsystem for mottaker 

Deltema 1.4 — Delsystem for antenne 

Deltema 1.5 — Delsystemene for overvåking og kontroll 

Deltema 1.6 — Kontroll og vedlikehold av systemer 

Emne 3: GLOBALT SATELLITTNAVIGASJONSSYSTEM 

TEMA 1 — GNSS 

Deltema 1.1 — Generell oversikt 

Emne 4: UTSTYR MONTERT OM BORD 

TEMA 1 — Systemer montert om bord 

Deltema 1.1 — Systemer montert om bord 

TEMA 2 — Uavhengig navigasjon 

Deltema 2.1 — Treghetsnavigasjon 

TEMA 3 — Vertikal navigasjon 

Deltema 3.1 — Vertikal navigasjon 

Emne 5: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet 

5. NAVIGASJON — VHF RETNINGSBESTEMMENDE RADIOFYR (VOR) 

Emne 1: YTELSESBASERT NAVIGASJON 

TEMA 1 — Navigasjonsbegreper 

Deltema 1.1 — Driftskrav 

Deltema 1.2 — Ytelsesbasert navigasjon 

Deltema 1.3 — Begrepet områdenavigasjon (RNAV) 

Deltema 1.4 — NOTAM 

Emne 2: BAKKEBASERTE SYSTEMER — VOR 

TEMA 1 — VOR 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet 

Deltema 1.2 — Grunnprinsipper for CVOR og/eller DVOR 

Deltema 1.3 — Arkitektur på bakkestasjon 

Deltema 1.4 — Delsystem for sender 

Deltema 1.5 — Delsystem for antenne 

Deltema 1.6 — Delsystemene for overvåking og kontroll 

Deltema 1.7 — Utstyr montert om bord 

Deltema 1.8 — Kontroll og vedlikehold av systemer  
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Emne 3: GLOBALT SATELLITTNAVIGASJONSSYSTEM 

TEMA 1 — GNSS 

Deltema 1.1 — Generell oversikt 

Emne 4: UTSTYR MONTERT OM BORD 

TEMA 1 — Systemer montert om bord 

Deltema 1.1 — Systemer montert om bord 

TEMA 2 — Uavhengig navigasjon 

Deltema 2.1 — Treghetsnavigasjon 

TEMA 3 — Vertikal navigasjon 

Deltema 3.1 — Vertikal navigasjon 

Emne 5: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet 

6. NAVIGASJON — AVSTANDSMÅLINGSUTSTYR (DME) 

Emne 1: YTELSESBASERT NAVIGASJON 

TEMA 1 — Navigasjonsbegreper 

Deltema 1.1 — Driftskrav 

Deltema 1.2 — Ytelsesbasert navigasjon 

Deltema 1.3 — Begrepet områdenavigasjon (RNAV) 

Deltema 1.4 — NOTAM 

Emne 2: BAKKEBASERTE SYSTEMER — DME 

TEMA 1 — DME 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet 

Deltema 1.2 — Grunnprinsipper for DME 

Deltema 1.3 — Arkitektur på bakkestasjon 

Deltema 1.4 — Delsystem for mottaker 

Deltema 1.5 — Signalbehandling 

Deltema 1.6 — Delsystem for sender 

Deltema 1.7 — Delsystem for antenne 

Deltema 1.8 — Delsystemene for overvåking og kontroll 

Deltema 1.9 — Utstyr montert om bord 

Deltema 1.10 — Kontroll og vedlikehold av systemer 

Emne 3: GLOBALT SATELLITTNAVIGASJONSSYSTEM 

TEMA 1 — GNSS 

Deltema 1.1 — Generell oversikt  
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Emne 4: UTSTYR MONTERT OM BORD 

TEMA 1 — Systemer montert om bord 

Deltema 1.1 — Systemer montert om bord 

TEMA 2 — Uavhengig navigasjon 

Deltema 2.1 — Treghetsnavigasjon 

TEMA 3 — Vertikal navigasjon 

Deltema 3.1 — Vertikal navigasjon 

Emne 5: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet 

7. NAVIGASJON — INSTRUMENTLANDINGSSYSTEM (ILS) 

Emne 1: YTELSESBASERT NAVIGASJON 

TEMA 1 — Navigasjonsbegreper 

Deltema 1.1 — Driftskrav 

Deltema 1.2 — Ytelsesbasert navigasjon 

Deltema 1.3 — Begrepet områdenavigasjon (RNAV) 

Deltema 1.4 — NOTAM 

Emne 2: BAKKEBASERTE SYSTEMER — ILS 

TEMA 1 — ILS 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet 

Deltema 1.2 — Grunnprinsipper for ILS 

Deltema 1.3 — 2F-systemer 

Deltema 1.4 — Arkitektur på bakkestasjon 

Deltema 1.5 — Delsystem for sender 

Deltema 1.6 — Delsystem for antenne 

Deltema 1.7 — Delsystemene for overvåking og kontroll 

Deltema 1.8 — Utstyr montert om bord 

Deltema 1.9 — Kontroll og vedlikehold av systemer 

Emne 3: GLOBALT SATELLITTNAVIGASJONSSYSTEM 

TEMA 1 — GNSS 

Deltema 1.1 — Generell oversikt 

Emne 4: UTSTYR MONTERT OM BORD 

TEMA 1 — Systemer montert om bord 

Deltema 1.1 — Systemer montert om bord  
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TEMA 2 — Uavhengig navigasjon 

Deltema 2.1 — Treghetsnavigasjon 

TEMA 3 — Vertikal navigasjon 

Deltema 3.1 — Vertikal navigasjon 

Emne 5: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet 

8. NAVIGASJON — MIKROBØLGELANDINGSSYSTEM (MLS) 

Emne 1: YTELSESBASERT NAVIGASJON 

TEMA 1 — Navigasjonsbegreper 

Deltema 1.1 — Driftskrav 

Deltema 1.2 — Ytelsesbasert navigasjon 

Deltema 1.3 — Begrepet områdenavigasjon (RNAV) 

Deltema 1.4 — NOTAM 

Emne 2: BAKKEBASERTE SYSTEMER — MLS 

TEMA 1 — MLS 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet 

Deltema 1.2 — Grunnprinsipper for MLS 

Deltema 1.3 — Arkitektur på bakkestasjon 

Deltema 1.4 — Delsystem for sender 

Deltema 1.5 — Delsystem for antenne 

Deltema 1.6 — Delsystemene for overvåking og kontroll 

Deltema 1.7 — Utstyr montert om bord 

Deltema 1.8 — Kontroll og vedlikehold av systemer 

Emne 3: GLOBALT SATELLITTNAVIGASJONSSYSTEM 

TEMA 1 — GNSS 

Deltema 1.1 — Generell oversikt 

Emne 4: UTSTYR MONTERT OM BORD 

TEMA 1 — Systemer montert om bord 

Deltema 1.1 — Systemer montert om bord 

TEMA 2 — Uavhengig navigasjon 

Deltema 2.1 — Treghetsnavigasjon 

TEMA 3 — Vertikal navigasjon 

Deltema 3.1 — Vertikal navigasjon  
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Emne 5: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet 

9. OVERVÅKING — PRIMÆR OVERVÅKINGSRADAR 

Emne 1: PRIMÆR OVERVÅKINGSRADAR 

TEMA 1 — ATC-overvåking 

Deltema 1.1 — Bruk av PSR til lufttrafikktjenester 

Deltema 1.2 — Antenne (PSR) 

Deltema 1.3 — Sendere 

Deltema 1.4 — Spesifikasjoner for primære mål 

Deltema 1.5 — Mottakere 

Deltema 1.6 — Signalbehandling og uttrekking av måldata for plotting 

Deltema 1.7 — Kombinasjon av måldata ved plotting 

Deltema 1.8 — Spesifikasjoner for primærradar 

TEMA 2 — SURPSR — Bakketrafikkradar (SMR) 

Deltema 2.1 — Bruk av SMR til lufttrafikktjenester 

Deltema 2.2 — Radarsensor 

TEMA 3 — SURPSR — Prøving og måling 

Deltema 3.1 — Prøving og måling 

Emne 2: BRUKERGRENSESNITT (HMI) 

TEMA 1 — SURPSR — HMI 

Deltema 1.1 — ATCO HMI 

Deltema 1.2 — ATSEP HMI 

Deltema 1.3 — Pilot HMI 

Deltema 1.4 — Skjermer 

Emne 3: OVERFØRING AV OVERVÅKINGSDATA (SDT) 

TEMA 1 — SDT 

Deltema 1.1 — Teknologi og protokoller 

Deltema 1.2 — Kontrollmetoder 

Emne 4: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — SURPSR — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — SURPSR — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet  
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Emne 5: DATABEHANDLINGSSYSTEMER 

TEMA 1 — Systemkomponenter 

Deltema 1.1 — Systemer for behandling av overvåkingsdata 

10. OVERVÅKING — SEKUNDÆR OVERVÅKINGSRADAR 

Emne 1: SEKUNDÆR OVERVÅKINGSRADAR (SSR) 

TEMA 1 — SSR og monopuls-SSR 

Deltema 1.1 — Bruk av SSR til lufttrafikktjenester 

Deltema 1.2 — Antenne (SSR) 

Deltema 1.3 — Spørresender 

Deltema 1.4 — Transponder 

Deltema 1.5 — Mottakere 

Deltema 1.6 — Signalbehandling og uttrekking av måldata for plotting 

Deltema 1.7 — Kombinasjon av måldata ved plotting 

Deltema 1.8 — Prøving og måling 

TEMA 2 — Modus S 

Deltema 2.1 — Innledning til modus S 

Deltema 2.2 — Modus S-system 

TEMA 3 — Multilaterasjon (MLAT) 

Deltema 3.1 — MLAT i bruk 

Deltema 3.2 — MLAT-prinsipper 

TEMA 4 — SURSSR — Miljø 

Deltema 4.1 — SSR-miljø 

Emne 2: BRUKERGRENSESNITT (HMI) 

TEMA 1 — HMI 

Deltema 1.1 — ATCO HMI 

Deltema 1.2 — ATSEP HMI 

Deltema 1.3 — Pilot HMI 

Deltema 1.4 — Skjermer 

Emne 3: OVERFØRING AV OVERVÅKINGSDATA (SDT) 

TEMA 1 — SDT 

Deltema 1.1 — Teknologi og protokoller 

Deltema 1.2 — Kontrollmetoder 

Emne 4: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet  
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Emne 5: DATABEHANDLINGSSYSTEMER 

TEMA 1 — Systemkomponenter 

Deltema 1.1 — Systemer for behandling av overvåkingsdata 

11. OVERVÅKING — AUTOMATISK POSISJONSOVERVÅKING 

Emne 1: AUTOMATISK POSISJONSOVERVÅKING (ADS) 

TEMA 1 — Generell oversikt over ADS 

Deltema 1.1 — Definisjon av ADS 

TEMA 2 — SURADS — ADS-B 

Deltema 2.1 — Innledning til ADS-B 

Deltema 2.2 — Teknikker for ADS-B 

Deltema 2.3 — VDL modus 4 (STDMA) 

Deltema 2.4 — Modus S ES («Extended Squitter») 

Deltema 2.5 — UAT 

Deltema 2.6 — ASTERIX 

TEMA 3 — ADS-C 

Deltema 3.1 — Innledning til ADS-C 

Deltema 3.2 — Teknikker for ADS-C 

Emne 2: BRUKERGRENSESNITT (HMI) 

TEMA 1 — HMI 

Deltema 1.1 — ATCO HMI 

Deltema 1.2 — ATSEP HMI 

Deltema 1.3 — Pilot HMI 

Deltema 1.4 — Skjermer 

Emne 3: OVERFØRING AV OVERVÅKINGSDATA (SDT) 

TEMA 1 — SDT 

Deltema 1.1 — Teknologi og protokoller 

Deltema 1.2 — Kontrollmetoder 

Emne 4: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 1.1 — Sikkerhetsstilling 

TEMA 2 — SURADS — Funksjonssikkerhet 

Deltema 2.1 — Funksjonssikkerhet 

Emne 5: DATABEHANDLINGSSYSTEMER 

TEMA 1 — Systemkomponenter 

Deltema 1.1 — Systemer for behandling av overvåkingsdata  
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12. DATA — DATABEHANDLING 

Emne 1: FUNKSJONSSIKKERHET 

TEMA 1 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 1.1 — Funksjonssikkerhet 

Deltema 1.2 — Programvareintegritet og -sikkerhet 

TEMA 2 — Sikkerhetsstilling 

Deltema 2.1 — Sikkerhetsstilling 

Emne 2: DATABEHANDLINGSSYSTEMER 

TEMA 1 — Brukerkrav 

Deltema 1.1 — Flygelederkrav 

Deltema 1.2 — Flygeveier, prognoser og beregning 

Deltema 1.3 — Sikkerhetsnett på bakken 

Deltema 1.4 — Beslutningsgrunnlag 

TEMA 2 — Data for systemkomponenter 

Deltema 2.1 — Databehandlingssystemer 

Deltema 2.2 — Systemer for behandling av flygedata 

Deltema 2.3 — Systemer for behandling av overvåkingsdata 

Emne 3: DATAPROSESS 

TEMA 1 — Programvare 

Deltema 1.1 — Mellomvare 

Deltema 1.2 — Operativsystemer 

Deltema 1.3 — Konfigurasjonskontroll 

Deltema 1.4 — Prosess for utvikling av programvare 

TEMA 2 — Maskinvareplattform 

Deltema 2.1 — Oppgradering av utstyr 

Deltema 2.2 — COTS 

Deltema 2.3 — Innbyrdes sammenheng 

Deltema 2.4 — Vedlikeholdsevne 

TEMA 3 — Prøving 

Deltema 3.1 — Prøving 

Emne 4: DATA 

TEMA 1 — Kjennetegn for vesentlige data 

Deltema 1.1 — Betydning av data 

Deltema 1.2 — Kontroll av datakonfigurasjon 

Deltema 1.3 — Datastandarder 

TEMA 2 — ATM-Data — Detaljert struktur 

Deltema 2.1 — Systemområde 

Deltema 2.2 — Karakteristiske punkter 

Deltema 2.3 — Luftfartøyytelse  
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Deltema 2.4 — Skjermoperatør 

Deltema 2.5 — Automatiske koordineringsmeldinger 

Deltema 2.6 — Data for konfigurasjonskontroll 

Deltema 2.7 — Fysiske konfigurasjonsdata 

Deltema 2.8 — Relevante meteorologiske data 

Deltema 2.9 — Varslinger og feilmeldinger til ATSEP 

Deltema 2.10 — Varslinger og feilmeldinger til ATCO 

Emne 5: KOMMUNIKASJONSDATA 

TEMA 1 — Innledning til nettverk 

Deltema 1.1 — Typer 

Deltema 1.2 — Nettverk 

Deltema 1.3 — Eksterne nettverkstjenester 

Deltema 1.4 — Måleverktøy 

Deltema 1.5 — Feilsøking 

TEMA 2 — Protokoller 

Deltema 2.1 — Grunnleggende teori 

Deltema 2.2 — Generelle protokoller 

Deltema 2.3 — Særskilte protokoller 

TEMA 3 — DATDP — Nasjonale nettverk 

Deltema 3.1 — Nasjonale nettverk 

Emne 6: OVERVÅKING — PRIMÆR 

TEMA 1 — ATC-overvåking 

Deltema 1.1 — Bruk av PSR til lufttrafikktjenester 

Emne 7: OVERVÅKING — SEKUNDÆR 

TEMA 1 — SSR OG MSSR 

Deltema 1.1 — Bruk av SSR til lufttrafikktjenester 

TEMA 2 — Modus S 

Deltema 2.1 — Innledning til modus S 

TEMA 3 — Multilaterasjon (MLAT) 

Deltema 3.1 — MLAT-prinsipper 

Emne 8: OVERVÅKING — HMI 

TEMA 1 — HMI 

Deltema 1.1 — ATCO HMI 

Emne 9: OVERFØRING AV OVERVÅKINGSDATA (SDT) 

TEMA 1 — Overføring av overvåkingsdata 

Deltema 1.1 — Teknologi og protokoller  
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13. SYSTEMOVERVÅKING OG -KONTROLL — KOMMUNIKASJON 

Emne 1: ANS-STRUKTUR 

TEMA 1 — Organisering og drift av ANSP 

Deltema 1.1 — SMCCOM — Organisering og drift av ANSP 

TEMA 2 — Vedlikeholdsprogram for ANSP 

Deltema 2.1 — Politikk 

TEMA 3 — Ramme for ATM 

Deltema 3.1 — Ramme for ATM 

TEMA 4 — Administrativ praksis for ANSP 

Deltema 4.1 — Administrasjon 

Emne 2: ANS-SYSTEM/-UTSTYR 

TEMA 1 — Driftsmessige virkninger 

Deltema 1.1 — Forringelse eller tap av system- eller utstyrsrelaterte tjenester 

TEMA 2 — SMCCOM — Funksjonalitet og drift av arbeidsstasjoner 

Deltema 2.1 — Arbeidsstasjon for bruker 

Deltema 2.2 — SMC-arbeidsstasjon 

Emne 3: VERKTØYER, PROSESSER OG PROSEDYRER 

TEMA 1 — Krav 

Deltema 1.1 — SMS 

Deltema 1.2 — QMS 

Deltema 1.3 — Bruk av SMS i arbeidsmiljøet 

TEMA 2 — Vedlikeholdsavtaler med eksterne parter 

Deltema 2.1 — Avtaleprinsipper 

TEMA 3 — SMC: Generelle prosesser 

Deltema 3.1 — Roller og ansvar 

TEMA 4 — Systemer for vedlikeholdsstyring 

Deltema 4.1 — Rapportering 

Emne 4: TEKNOLOGI 

TEMA 1 — Teknologier og prinsipper 

Deltema 1.1 — Generelt 

Deltema 1.2 — Kommunikasjon 

Deltema 1.3 — Infrastruktur 

Emne 5: KOMMUNIKASJON — TALE 

TEMA 1 — Luft-til-bakke 

Deltema 1.1 — Flygelederens arbeidsstasjon  
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TEMA 2 — Bakke-til-bakke 

Deltema 2.1 — Grensesnitt 

Deltema 2.2 — Omkopler 

Deltema 2.3 — Flygelederens arbeidsstasjon 

Emne 6: KOMMUNIKASJON — DATA 

TEMA 1 — Europeiske nettverk 

Deltema 1.1 — Nettverksteknologier 

TEMA 2 — Globale nettverk 

Deltema 2.1 — Nettverk og standarder 

Deltema 2.2 — Beskrivelse 

Deltema 2.3 — Global arkitektur 

Deltema 2.4 — Delnett luft-til-bakke 

Deltema 2.5 — Delnett bakke-til-bakke 

Deltema 2.6 — Luft-til-bakke-program 

Emne 7: KOMMUNIKASJON — OPPTAKERE 

TEMA 1 — Lovpålagte opptakere 

Deltema 1.1 — Regler 

Deltema 1.2 — Prinsipper 

Emne 8: NAVIGASJON — PBN 

TEMA 1 — NAV-begreper 

Deltema 1.1 — NOTAM 

14. SYSTEMOVERVÅKING OG -KONTROLL — NAVIGASJON 

Emne 1: ANS-STRUKTUR 

TEMA 1 — Organisering og drift av ANSP 

Deltema 1.1 — Organisering og drift av ANSP 

TEMA 2 — Vedlikeholdsprogram for ANSP 

Deltema 2.1 — Politikk 

TEMA 3 — Ramme for ATM 

Deltema 3.1 — Ramme for ATM 

TEMA 4 — Administrativ praksis for ANSP 

Deltema 4.1 — Administrasjon 

Emne 2: ANS-SYSTEM/-UTSTYR 

TEMA 1 — Driftsmessige virkninger 

Deltema 1.1 — SMCNAV — Forringelse eller tap av system- eller utstyrsrelaterte tjenester 

TEMA 2 — Funksjonalitet og drift av arbeidsstasjoner 

Deltema 2.1 — Arbeidsstasjon for bruker 

Deltema 2.2 — SMC-arbeidsstasjon  
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Emne 3: VERKTØYER, PROSESSER OG PROSEDYRER 

TEMA 1 — SMCNAV — Krav 

Deltema 1.1 — SMS 

Deltema 1.2 — QMS 

Deltema 1.3 — Bruk av SMS i arbeidsmiljøet 

TEMA 2 — Vedlikeholdsavtaler med eksterne parter 

Deltema 2.1 — Avtaleprinsipper 

TEMA 3 — SMC: Generelle prosesser 

Deltema 3.1 — Roller og ansvar 

TEMA 4 — SMCNAV — Systemer for vedlikeholdsstyring 

Deltema 4.1 — Rapportering 

Emne 4: TEKNOLOGI 

TEMA 1 — SMCNAV — Teknologi og prinsipper 

Deltema 1.1 — Generelt 

Deltema 1.2 — Kommunikasjon 

Deltema 1.3 — Infrastruktur 

Emne 5: KOMMUNIKASJON — DATA 

TEMA 1 — SMCNAV — Europeiske nettverk 

Deltema 1.1 — Nettverksteknologier 

TEMA 2 — Globale nettverk 

Deltema 2.1 — Nettverk og standarder 

Deltema 2.2 — Beskrivelse 

Deltema 2.3 — Global arkitektur 

Deltema 2.4 — Delnett luft-til-bakke 

Deltema 2.5 — Delnett bakke-til-bakke 

Deltema 2.6 — Luft-til-bakke-program 

Emne 6: KOMMUNIKASJON — OPPTAKERE 

TEMA 1 — Lovpålagte opptakere 

Deltema 1.1 — Regler 

Deltema 1.2 — Prinsipper 

Emne 7: NAVIGASJON — PBN 

TEMA 1 — NAV-begreper 

Deltema 1.1 — NOTAM 

Emne 8: NAVIGASJON — BAKKEBASERTE SYSTEMER — NDB 

TEMA 1 — NDB/radiopeilesender 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet  
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Emne 9: NAVIGASJON — BAKKEBASERTE SYSTEMER — DFI 

TEMA 1 — SMCNAV — DF 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet 

Emne 10: NAVIGASJON — BAKKEBASERTE SYSTEMER — VOR 

TEMA 1 — VOR 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet 

Emne 11: NAVIGASJON — BAKKEBASERTE SYSTEMER — DME 

TEMA 1 — DME 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet 

Emne 12: NAVIGASJON — BAKKEBASERTE SYSTEMER — ILS 

TEMA 1 — ILS 

Deltema 1.1 — Bruk av systemet 

15. SYSTEMOVERVÅKING OG -KONTROLL — OVERVÅKING 

Emne 1: ANS-STRUKTUR 

TEMA 1 — Organisering og drift av ANSP 

Deltema 1.1 — Organisering og drift av ANSP 

TEMA 2 — Vedlikeholdsprogram for ANSP 

Deltema 2.1 — Politikk 

TEMA 3 — Ramme for ATM 

Deltema 3.1 — Ramme for ATM 

TEMA 4 — Administrativ praksis for ANSP 

Deltema 4.1 — Administrasjon 

Emne 2: ANS-SYSTEM/-UTSTYR 

TEMA 1 — Driftsmessige virkninger 

Deltema 1.1 — SMCSUR — Forringelse eller tap av system- eller utstyrsrelaterte tjenester 

TEMA 2 — Funksjonalitet og drift av arbeidsstasjoner 

Deltema 2.1 — Arbeidsstasjon for bruker 

Deltema 2.2 — SMC-arbeidsstasjon 

Emne 3: VERKTØYER, PROSESSER OG PROSEDYRER 

TEMA 1 — Krav 

Deltema 1.1 — SMS  
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Deltema 1.2 — QMS 

Deltema 1.3 — Bruk av SMS i arbeidsmiljøet 

TEMA 2 — Vedlikeholdsavtaler med eksterne parter 

Deltema 2.1 — Avtaleprinsipper 

TEMA 3 — SMC: Generelle prosesser 

Deltema 3.1 — Roller og ansvar 

TEMA 4 — Systemer for vedlikeholdsstyring 

Deltema 4.1 — Rapportering 

Emne 4: TEKNOLOGI 

TEMA 1 — Teknologier og prinsipper 

Deltema 1.1 — Generelt 

Deltema 1.2 — Kommunikasjon 

Deltema 1.3 — Infrastruktur 

Emne 5: KOMMUNIKASJON — DATA 

TEMA 1 — Europeiske nettverk 

Deltema 1.1 — Nettverksteknologier 

TEMA 2 — Globale nettverk 

Deltema 2.1 — Nettverk og standarder 

Deltema 2.2 — Beskrivelse 

Deltema 2.3 — Global arkitektur 

Deltema 2.4 — Delnett luft-til-bakke 

Deltema 2.5 — Delnett bakke-til-bakke 

Deltema 2.6 — Luft-til-bakke-program 

Emne 6: KOMMUNIKASJON — OPPTAKERE 

TEMA 1 — Lovpålagte opptakere 

Deltema 1.1 — Regler 

Deltema 1.2 — Prinsipper 

Emne 7: NAVIGASJON — PBN 

TEMA 1 — NAV-begreper 

Deltema 1.1 — NOTAM 

Emne 8: OVERVÅKING — PRIMÆR 

TEMA 1 — ATC-overvåking 

Deltema 1.1 — Bruk av PSR til lufttrafikktjenester 

Emne 9: OVERVÅKING — SEKUNDÆR 

TEMA 1 — SSR OG MSSR 

Deltema 1.1 — Bruk av SSR til lufttrafikktjenester  
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TEMA 2 — Modus S 

Deltema 2.1 — Innledning til modus S 

TEMA 3 — Multilaterasjon (MLAT) 

Deltema 3.1 — MLAT-prinsipper 

Emne 10: OVERVÅKING — HMI 

TEMA 1 — HMI 

Deltema 1.1 — ATCO HMI 

Emne 11: OVERVÅKING — DATAOVERFØRING 

TEMA 1 — Overføring av overvåkingsdata 

Deltema 1.1 — Teknologi og protokoller 

16. SYSTEMOVERVÅKING OG -KONTROLL — DATA 

Emne 1: ANS-STRUKTUR 

TEMA 1 — Organisering og drift av ANSP 

Deltema 1.1 — Organisering og drift av ANSP 

TEMA 2 — Vedlikeholdsprogram for ANSP 

Deltema 2.1 — Politikk 

TEMA 3 — Ramme for ATM 

Deltema 3.1 — Ramme for ATM 

TEMA 4 — Administrativ praksis for ANSP 

Deltema 4.1 — Administrasjon 

Emne 2: ANS-SYSTEM/-UTSTYR 

TEMA 1 — Driftsmessige virkninger 

Deltema 1.1 — Forringelse eller tap av system- eller utstyrsrelaterte tjenester 

TEMA 2 — Funksjonalitet og drift av arbeidsstasjoner 

Deltema 2.1 — Arbeidsstasjon for bruker 

Deltema 2.2 — SMC-arbeidsstasjon 

Emne 3: VERKTØYER, PROSESSER OG PROSEDYRER 

TEMA 1 — SMCDAT — Krav 

Deltema 1.1 — SMS 

Deltema 1.2 — QMS 

Deltema 1.3 — Bruk av SMS i arbeidsmiljøet 

TEMA 2 — Vedlikeholdsavtaler med eksterne parter 

Deltema 2.1 — Avtaleprinsipper  
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TEMA 3 — SMC: Generelle prosesser 

Deltema 3.1 — Roller og ansvar 

TEMA 4 — Systemer for vedlikeholdsstyring 

Deltema 4.1 — Rapportering 

Emne 4: TEKNOLOGI 

TEMA 1 — Teknologier og prinsipper 

Deltema 1.1 — Generelt 

Deltema 1.2 — Kommunikasjon 

Deltema 1.3 — Infrastruktur 

Emne 5: KOMMUNIKASJON — DATA 

TEMA 1 — Europeiske nettverk 

Deltema 1.1 — Nettverksteknologier 

TEMA 2 — Globale nettverk 

Deltema 2.1 — Nettverk og standarder 

Deltema 2.2 — Beskrivelse 

Deltema 2.3 — Global arkitektur 

Deltema 2.4 — Delnett luft-til-bakke 

Deltema 2.5 — Delnett bakke-til-bakke 

Deltema 2.6 — Luft-til-bakke-program 

Emne 6: KOMMUNIKASJON — OPPTAKERE 

TEMA 1 — Lovpålagte opptakere 

Deltema 1.1 — Regler 

Deltema 1.2 — Prinsipper 

Emne 7: NAVIGASJON — PBN 

TEMA 1 — SMCDAT — NAV-begreper 

Deltema 1.1 — NOTAM 

Emne 8: OVERVÅKING — PRIMÆR 

TEMA 1 — ATC-overvåking 

Deltema 1.1 — Bruk av PSR til lufttrafikktjenester 

Emne 9: OVERVÅKING — SEKUNDÆR 

TEMA 1 — SSR OG MSSR 

Deltema 1.1 — Bruk av SSR til lufttrafikktjenester 

TEMA 2 — Modus S 

Deltema 2.1 — Innledning til modus S 

TEMA 3 — Multilaterasjon (MLAT) 

Deltema 3.1 — MLAT-prinsipper 
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Emne 10: OVERVÅKING — HMI 

TEMA 1 — HMI 

Deltema 1.1 — ATCO HMI 

Emne 11: OVERVÅKING — DATAOVERFØRING 

TEMA 1 — Overføring av overvåkingsdata 

Deltema 1.1 — Teknologi og protokoller 

Emne 12: OVERVÅKING — DATABEHANDLINGSSYSTEMER 

TEMA 1 — Brukerkrav 

Deltema 1.1 — Flygelederkrav 

Deltema 1.2 — Flygeveier, prognoser og beregning 

Deltema 1.3 — Sikkerhetsnett på bakken 

Deltema 1.4 — Beslutningsgrunnlag 

Emne 13: OVERVÅKING — DATAPROSESS 

TEMA 1 — Maskinvareplattform 

Deltema 1.1 — Oppgradering av utstyr 

Deltema 1.2 — COTS 

Deltema 1.3 — Innbyrdes sammenheng 

Emne 14: OVERVÅKING — DATA 

TEMA 1 — Kjennetegn for vesentlige data 

Deltema 1.1 — Betydning av data 

Deltema 1.2 — Kontroll av datakonfigurasjon 

Deltema 1.2 — Datastandarder 

 __________  


