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1. Förutsättningar för genomförandet
1.1.

Allmänt



















NVD- verksamhet med flygplatsens ljussystem nedsläckt får endast genomföras
om god flygsäkerhet kan bibehållas.
NVD- verksamhet och flygplatsen skall anpassas efter övrig flygverksamhet som
ej omfattas av dylika övningar, annan militär luftfart får ej påverkas och äger
företräde till flygplatsen. All militär luftfart äger dock alltid företräde till
flygplatsen före flygklubbsverksamhet.
Samtliga berörda civila flygoperatörer skall informeras om verksamheten.
Hinderljus och RGL får ej vara släckta.
Rutiner och beredskap för att avbryta verksamheten och tända flygplatsen utan
fördröjning skall finnas.
Samordning mellan militära flygoperatörer på flygplatsen skall ske.
Flygplatsmeddelande skall utifrån protokoll på samordningsmöte MF vara
utgiven.
NOTAM skall skickas ut vid varje tillfälle.
Respektive funktion ansvarar för att erforderliga instruktioner och
rutinbeskrivning finns.
Utbildning av personal som är inblandad i verksamheten eller flygplatsdriften
skall ske.
Berörd personal skall i direkt anslutning till övningens början bli informerade om
övningens början och slut att flygplatsen släcks och tänds.
Respektive funktion utarbetar rutiner för att säkerställa flygsäkerheten och den
egna arbetsmiljön.
Snö- och halkbekämpning för att möjliggöra flygplatsens öppethållning samt
friktionsmätning äger företräde före NVD verksamhet och genomförs ej med
nedsläckt flygplats.
Visuell övervakning av flygplatsens manöverområde skall kunna ske, om visuell
övervakning ej kan ske skall rutin för nedsatt sikt följas.

Krav enligt Transportstyrelsen TSL 2011-3082
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2.

Samordning

2.1.

Krav på samverkan

Plan för NVD- verksamhet inför kommande planeringsperiod presenteras vid
samordningsmöte MF där Lokal Flygchef eller av honom utsedd Övningsledare motsv
närvarar. Planen fastställs i samverkan mellan flygplatschef och genomförande org, i utgivet
protokoll.

2.2.

Rutin

Underlag för beslut avseende NVD- verksamhet (enligt 2.1) skall i så god tid som möjligt
lämnas till egen flygsamordnare för samordning inom flygverksamheten och flygplatsdriften.
Respektive flygsamordnare lämnar beslutsunderlag efter samordningsmöte till
flygplatschefen.
Samordning skall minst ske med:




Inom Såtenäs flygplats (14. FBKomp, SIS, TekE,)
LFV/ATS
Fortverket Såtenäs

Vid behov av avsteg från tidigare taget beslut om NVD- verksamhet, sker samordning enligt
ovan.

2.3.

Orientering och beslut om nedsläckt flygplats

Flygplatschefen ger ut protokoll från samordningsmöte MF, enligt sändlista, vilken fastställer
beslutad NVD- verksamhet och klargör flygplatsens delaktighet och eventuella begränsningar.
Flygplatsmeddelande ges ut separat vid varje tillfälle.
Vid avsteg utöver tidigare fastställd periodisk plan för NVD krävs flygplatschefens beslut vid
varje enskilt fall.

2.4.

Funktions styrningar

2.4.1. Flygplatschef Såtenäs ansvar
Ansvar för samordningsmöte MF enligt 2.3. Delger beslutat underlag till protokoll efter
samordningsmöte för NVD övning.
Utarbetar och lämnar förslag till innehåll i Flygplatsmeddelande.
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2.4.2. CO ATS
Ger ut ATS rutinbeskrivning för att minst omhänderta styrningar enligt VHB, samt:








Föreskrifter för att säkerställa en säker och välordnad trafikavveckling för både
luftfartyg och fordon vid NVD övning.
Regler för säker fordonstrafik och flygplanstaxning inom airside.
Rutin för att varna förare vid tändning av flygplatsens ljussystem.
Termologi mellan flygledare och förare.
Rutin för att flygledare skall kunna fatta beslut om NVD övningen behöver förändras
eller avbrytas samt om flygplatsens ljussystem skall tändas.
Tillser att flygledare visuellt kan överblicka manöverområdet.
Ger ut NOTAM

Flygledaren meddelar via allanrop på högtalarsystem, basradio (motsv) samt flygradio att
”NVD övning börjar, flygplatsen släcks”.

2.4.3. Lokal flygchefs ansvar (avser alla förekommande på SÅT)
Ger ut operatörens rutinbeskrivning samt likriktar dessa så långt det är möjligt för att minst
omhänderta styrningar enligt VHB, samt:



Rutin för förare eller förband att omhänderta oplanerad tändning av flygplatsens
ljussystem.
Termologi mellan förare och flygledare.

Utse övningsledare motsv vilken ansvarar för att underlag för samordning i god tid kommer
till egen flygsamordnare tillhanda för samordning, enligt 2.1.
Tillse att andra flygande förband och gästande förare blir delgivna lokala föreskrifter.

2.4.4. Flygplatsdriften funktioner
Ger ut rutiner för funktionens genomförande vid NVD- övning och nedsläckt belysning som
minst omhänderta VHB, samt:




Reglera verksamheten inom; fälthållning, flygplatsräddning och teledrift. Hänsyn
skall tas till att snö- och halkbekämpning samt friktionsmätning ej genomförs med
nedsläckt flygplats.
Ansvarar för att gästande förband samt personal som skall stödja eller genomföra
flygplatsdrift på flygplatsen blir utbildade lokala föreskrifter och rutiner vid NVD
verksamhet.
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2.4.5. Lokala flygklubbar mfl
Tillse att information finns tillgänglig som orientering om att NVD övning genomförs samt
att flygplatsen är nedsläckt under perioden.
Tillse att medlemmar är orienterade om att militär flygverksamhet har företräde och då NVD
flygning genomförs på flygplatsen kan lägre tillgänglighet råda än normalt.
Tillse att utbildning sker med egna medlemmar och gästande klubbar.

