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Hva er siste nytt?

• «Advanced sequential» drift
• Sannsynligvis et trappetrinn på vei til multi, men et konsept som for oss er helt 

ukjent. Ikke bevegelse på manøverområdet men operatør lytter til bakke og 
luft frekvenser, samt sender METAR.

• ENKR er utsatt
• Estimert til årsskiftet 2024/25, må ha sin helt egen SoftwareRelease, 4.1.
• Kompliserende faktorer vi har påpekt lenge: App-tjeneste (eneste planlagt i 

RTC) med underliggende AFIS, eneste kontrollerte sammen med 14 AFIS -
ingen gevinst for multi.

• Kan ikke bare «kaste opp» APP til Polaris, alle utredninger har vist at kombinert 
tjeneste er det mest kostnadseffektive.



Hva er siste nytt?

• RT fase II
• Planlagt styrebehandling i Q1 2023
• Vi har påpekt viktigheten av å bli involvert, både når det er snakk om kriterier 

for utvelgelse og selve utvelgelsen. Lovet involvering gjennom 
referansegruppen og ID-møter.

• 10 nye lufthavner



Sensoroppgraderinger

• The saga continues..
• 360 sensor er re-designet innvendig, PTP har fått nytt kamerahus som 

skal hindre vanninntrengning. Nå lovet fem års levetid.



Utrullingsplan



Hvordan ser det ut i Europa?

• Norge var «førstemann» til å flytte 8 flyplasser inn i RTC.
• Sverige har flere RTCer som til sammen ved utgangen av 2022 skal 

kontrollere 8 flyplasser.
• Ellers i Europa så er det p.t mye mindre skala og andre 

driftssituasjoner med f.eks. contingency-løsninger.



Budapest



Budapest

• Felles videovegg, men med 
muligheter for å hente egne 
kamerafeeds for hver posisjon. 

• Hungarocontrol er åpne på 
utfordringer:
• Informasjons «overload» for 

flygelder
• For mange selvstendige systemer
• For mange mus/keyboards
• I «peak» får man snevert fokus
• «Legacy» systemer og vanskelig 

integrering



Multi

• SESAR har arrangert flere forsøk der én operatør kontrollerer opp til 
3 flyplasser, samtidig.

• Vi har vært med på én av de, hos Indra i Asker, uten at vi ble 
overbevist om at det er gjennomførbart på annet en lavtrafikk-
lufthavner.

• Ulike tekniske leverandører har ulike løsninger på hvordan de ser for 
seg multi.



Frequentis



Frequentis



Frequentis



Guidance og regelverk

• Regelverkssiden ligger bak utviklingen, samme som for droner
• EASA har hatt høring på guidance til Remote Tower

• Veldig lite håndfast
• Lener seg mye på at ting løses lokalt, gjennom sikkerhetsvurderinger
• Guidance er nettopp det, guidance..

• Vi hadde ønsket oss konkrete krav til teknisk kvalitet, hvor mange 
man kan operere i multi osv.



Utfasing av NAIS
Innfasing av SWIM?



Utfasing av NAIS -Bakgrunn

• NAIS vedlikeholdes ikke av leverandør etter 31.12.2024
• Common Project One (CP1) er en del av SESAR og stiller 

krav til ANSPer



Innkjøp

Erstatning for NAIS og implementering av SWIM Yellow Profile

• Samlet tender for både NAIS erstatter og SWIM Yellow Profile
• Vurderes om NAIS og SWIM splittes i separate prosjekter etter valg av 

leverandør 1Q2023
• Mulig forlengelse av kontrakt med MDA ut 2025 (Hvis vi trenger mere tid)

RFP prosessen godt i gang
• RFP krav har blitt dokumentert og gjennomgang pågår. Planlegger å 

ferdigstille krav for utsendelse til leverandører 15 Oktober.
• Egis bistår med eksempler samt å fylle kravene på riktig detaljnivå 
• Potensielle leverandører per nå er Frequentis, Indra/Avitech, Leonardo 

og Thales
• LFV/ENAV har en Saas løsning som blir vurdert om vi kan ta med i 

Tender



Målsetning

• Erstatte NAIS (Database and Clients/HMI) med ny 
løsning innen 31.12.2024 (Senest 31.12.2025).

• Ny løsning skal være klar for SWIM-integrering
• Velge leverandør av erstatning
• Velge lokasjon for NAIS-erstatter
• Konfigurere og installere løsninger for AIPS-database 

(MET, ATS og AIM)
• Erstatte ca. 220 NAIS-klienter med ny hardware/HMI
• Integrere ny løsning med 6 interface (Clients/HMI, 

AMHS, NetSys MHS, MET, RCO, IPPC)
• Fase ut NAIS database, klienter og grensesnitt
• Fase inn SWIM Technical Infrastructure og Yellow Profile



Målsetning

• Velge leverandør for SWIM
• Sikre compliance med SWIM Technical 

Infrastructure innen 31.12.2024
• Innfase SWIM-løsning for å sikre compliance

med SWIM Yellow Profile innen 31.12.2025
• Støtte overgang til serviceorientert SWIM-

organisasjon
• Fase ut meldingsservere





Fatigue 
Nye muligheter for 373 forordningen(?) etter WAC

v/ Marthe Brennesvik og Jonathan Grashof



Hva er nå egentlig fatigue?

• Cognitive fatigue (also called exhaustion, tiredness, lethargy, 
languidness, languor, lassitude, and listlessness) is medically recognized
as a state usually associated with a weakening or depletion of one's 
mental resources.



Pilotfatigue



MYE press ovenfra

• Mindre pauser
• 1 på natt
• Europas dårligste arbeidsturnus for flygeledere (?)



373 forordning 

• Kortlevd håp om forbedring fra EU-nivå.



INECO på World ATM Congress



Biomathematical Fatigue Model

• Safety
• Selvrapportering og objektive målinger
• 80% pålitelig
• Kontinuerlig utvikling



Har dette et bruksområde for oss?

• Arbeidsrytme?
• Pauser?
• Holdningsendring hos ansatte og sjefer?
• Fleksibel avløsningsmal ifht trafikktopper?



Personvern

• Hvilken informasjon er det arbeidsgiver får tilgjengelig?
• Hva er målet til INECO?



Fremtidig ATM-system ACC



FAS ACC

• En dato er satt!

17.april 2025!
• Dette gjelder såklart kun for Stavanger og Røyken, Bodø dere får 

komme «litt senere»
• Q2 2023 er start på både byggeaktiviteter og «early

familiarsation»



FAS ACC

• Ressurser er fremdeles utfordrende og vil nok være det i hele 
prosjektets levetid.
• Flere ansatte fra Indra vil flytte til Norge i perioden

• Contingency konsept ikke drøftet
• »Tar det som det kommer»
• Enhetene selv bes fikse det



Hva koster det?

• Basiskalkyle: 1938MNOK
• Programleder: 2100MNOK
• P50: 2250MNOK –programeier

• Ønsket tak for prosjektet.

• P70/P85: 2450/2700MNOK –konsernsjef
• Over dette er opp til konsernstyret



iTec



iTec



Arbeidsposisjon



ATM-roadmap



ATM-roadmap



ATM-roadmap



NeTSO

• Nytt ATM-system for ENGM
• 3-4 aktuelle leverandører
• Implementeringsdato 21.12.2025

• Flere krav som kun treffer GM
• Alle klareringer på bakken må legges inn
• AMAN/DMAN og UTM integrasjon
• Shared trajectories med iTEC, avhengig av iTEC på Oslo APP..

• Burde helt klart også rulles ut til flere tårn



Dialogmøte med Luftfartstilsynet

• Historikk
• Er UAS et luftfartøy?

• Følger man regelverk og AFAS sine prosedyrer er man «safe»
• Avventer europeisk regelverk på droner
• Prosedyrene til AFAS

• Mailutveksling
• Fysisk møte

• Forstå hverandre bedre
• Gjenetablere et godt samarbeid



Til neste gang..

• FU ønsker innspill fra dere
• Format, innhold, temaer og fokuspunkter




