Mere end et tårn ...
- Danmarks nye ﬂyvekontrolsystem

1

2

Ved årsskiftet tager Naviair et
nyt ﬂyvekontrolsystem i brug
På vej mod et fælles europæisk luftrum
De tider er forbi, hvor hvert enkelt land udvikler og vedligeholder sit eget ﬂyvekontrolsystem. Fra at være et nationalt anliggende er luftfartsbranchen på vej
til at blive et konkurrencepræget transnationalt marked med stigende krav til
sikkerhed og effektivitet.
Når Naviairs nye ﬂyvekontrolsystem sættes i drift, er det kulminationen på
mange års intens udviklings- og testarbejde, der sikrer, at systemet lever op til
de højeste internationale standarder inden for ﬂyvekontrol.
Luftfartselskaberne kommer kun til at mærke ganske lidt til overgangen til det
nye system, fordi det sker mellem jul og nytår, hvor der normalt er lav traﬁk.
Bortset fra en periode med reguleringer i starten af 2008, vil Naviair kunne
tilbyde sine kunder den samme kvalitet og service som hidtil.
Det nye system kan håndtere fremtidens stigende traﬁk, og den fremtidige
udvikling af systemet vil foregå i tæt samarbejde med andre europæiske udbydere af lufttraﬁktjeneste. Samarbejdet er et stort skridt på vejen mod realiseringen af Single European Sky-konceptet, dvs. et fælles europæisk luftrum, hvor
udviklingen af ﬂyvekontrolsystemer foregår som et internationalt forpligtende
samarbejde med de økonomiske og driftsmæssige fordele, det giver for den
europæiske luftfartsbranche.
I Naviair ser vi frem til at tage det nye ﬂyvekontrolsystem i brug og til et fortsat
godt samarbejde med vore kunder.

Morten Dambæk
Direktør, Naviair
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Naviair
Hvert år passerer mere end 600.000 ﬂy gennem

Over halvdelen af Naviairs 660 medarbejdere er

dansk luftrum. Nogle ﬂy ﬂyver i transit, mens andre

ﬂyveledere. Ingeniører og teknisk personale er en

lander i en dansk lufthavn, oftest Københavns

anden stor medarbejdergruppe, der står for udvik-

Lufthavn, der er en stor international lufthavn med

ling og drift af Naviairs avancerede tekniske udstyr

direkte ﬂyforbindelser til Skandinavien, Europa,

og højteknologiske systemer, der blandt andet

Mellemøsten, Asien og Nordamerika. I travle peri-

omfatter databehandlingssystemer, radarstationer,

oder letter eller lander 80-90 ﬂy i timen i Køben-

navigationshjælpemidler samt tale- og datakom-

havns Lufthavn.

munikationsfaciliteter.

Flyvesikkerheden i Danmark er høj, og det er Navi-

Naviair er en selvstændig virksomhed under

air, der står bag. Vores primære opgave er at levere

Transport- og Energiministeriet med hovedsæde i

ﬂyvekontrol, altså at guide de mange ﬂy sikkert og

Kastrup tæt ved Københavns Lufthavn.

effektivt gennem dansk luftrum samt til og fra de
største lufthavne i Danmark. Udover København

Det er Naviairs vision er være blandt de bedste

leverer vi tårnkontroltjeneste på lufthavnene i

udbydere af lufttraﬁktjeneste i Europa.

Roskilde, Billund, Aalborg, Aarhus, Bornholm og
Esbjerg.
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Flyvekontrol = ﬂyvesikkerhed
Flyvning har altid været omgærdet af en vis

opgave at afvikle ﬂytraﬁkken sikkert, effektivt og

spænding, og de ﬂeste kender fascinationen af at

med færrest mulige forsinkelser. For at gøre dette

se et 300 tons tungt ﬂy på vej ned ad startbanen.

er ﬂyvelederne i konstant kontakt med piloterne

De færreste tænker over, at det danske luftrum er

ved hjælp af radiokommunikation samt elektro-

et ﬂerdimensionalt motorvejsnet, hvor ﬂy i tre lag

niske dataudvekslinger. Flyvelederne får desuden

krydser hinanden med 800 km i timen. Når ﬂyvning

alle nødvendige informationer via et avanceret

alligevel er den mest sikre transportform, er det

kontrolsystem, således at de kan udstede de rigtige

blandt andet takket være den ﬂyvekontrol, Naviair

instruktioner om eksempelvis ﬂyvehøjde eller kurs-

og andre ﬂyvekontrolenheder leverer.

skifte.

Fra start til landing

Når ﬂyet ikke er tæt på en lufthavn, kontrolleres

Flyvekontrol er et komplekst og nøje afstemt sam-

det fra en kontrolcentral på landjorden. I dansk

spil mellem ﬂyveledere, piloter og højteknologisk

luftrum kontrolleres alle ﬂy fra Naviairs kontrolcen-

udstyr. Resultatet af dette samspil er en sikker og

tral i Kastrup. Luftrummet er inddelt i sektorer, og

effektiv afvikling af lufttraﬁkken.

den enkelte ﬂyveleder overvåger og kontrollerer ﬂy
i en bestemt sektor.

Alle kommercielle ﬂyvninger starter med, at der
udfyldes en ﬂyveplan, der indeholder de vigtig-

Når ﬂyet nærmer sig sin endelige destination,

ste oplysninger om ﬂyet samt den ønskede rute.

overdrages kontrollen af ﬂyet til indﬂyvningskon-

Flyveplanerne sendes til et fælles europæisk center

trollen, hvis opgave er at planlægge den optimale

i Bruxelles, som herefter fordeler traﬁkken baseret

landingsrækkefølge for de mange ﬂy, som ønsker

på den mængde traﬁk, den enkelte kontrolcentral

at lande i lufthavnen. Herefter tager kontroltårnet

eller lufthavn kan håndtere. Hvis der er behov for

over, hvorfra tårnﬂyvelederne er klar til at udstede

reguleringer, planlægges traﬁkken altid, så forsin-

de sidste instruktioner, inden piloten kan bringe

kelserne tages på jorden og ikke i luften – med de

ﬂyet sikkert ned til landing. Til slut hjælper ﬂyve-

økonomiske og miljømæssige fordele, det giver.

lederne ﬂyet gennem lufthavnen, så det kommer
på plads ved den rette gate, og passagererne kan

Flytraﬁkken overvåges og kontrolleres af ﬂyve-

fortsætte deres rejse.

ledere, der arbejder enten i et kontroltårn eller i
en kontrolcentral. Det er ﬂyveledernes primære
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Den nye kontrolcentral
- hjertet i dansk luftrum

Alle ﬂy, der ﬂyver i dansk luftrum, kontrolleres fra

verden af kabler, der uafbrudt forsyner de tekniske

Naviairs kontrolcentral i Kastrup. Kontrolcentralen

systemer i pultene med de data, ﬂyvelederne har

er bemandet 24 timer i døgnet, 365 dage om året,

brug for.

og er på mange måder hjertet i lufttraﬁktjenesten,
hvorfra al traﬁk overvåges.

Nye systemer viser vejen
På følgende side ses en række af de systemer, der

Når Naviairs nye ﬂyvekontrolsystem tages i brug,

tilsammen skal sikre, at ﬂyvelederne har det bedste

sker det i en helt ny kontrolcentral, som er opført

og mest soﬁstikerede udstyr til rådighed for deres

i forbindelse med Naviairs eksisterende bygnin-

arbejde. Udover selve hovedsystemet, DATMAS, får

ger i Kastrup. Selv om den nye kontrolcentral kun

ﬂyvelederne blandt andet direkte adgang til et nyt

ligger 500 meter fra nærmeste startbane, kan

radartrackingsystem, et nyt informationssystem

ﬂyvelederne her arbejde ganske uforstyrret af

samt et nyt og forbedret kommunikationssystem.

livet udenfor. Specialfremstillede ruder, en dobbelt
betonkonstruktion i facaden samt lydabsorberende

Det er afgørende for Naviair at sikre driftsikkerhed

gulve, lofter og vægge sikrer nemlig, at hverken

og systemstabilitet. Derfor er samtlige tekniske

lys eller lyd udefra distraherer ﬂyvelederne i deres

systemer dubleret, ligesom separate backup-syste-

arbejde med at overvåge traﬁkken i luften.

mer er etableret til de vigtigste systemer. Alle data
lagres i stabile og uafhængige netværk, ligesom

Den nye kontrolcentral giver ﬂyvelederne optimale

al data- og talekommunikation rekorderes og

arbejdsbetingelser. De mere end 60 pulte, der er

gemmes i lighed med de ”sorte bokse”, der ﬁndes

specialfremstillet til opgaven, er opstillet sym-

ombord på ﬂy og skibe. Endelig sikrer et avance-

metrisk i to store hesteskoforme. Det skaber et

ret overvågningssystem, at eventuelle systemfejl

harmonisk arbejdsmiljø uden visuel ”støj” fra de

identiﬁceres og rettes øjeblikkeligt. Vi går aldrig på

tekniske installationer. Under de store gulvplader

kompromis med sikkerheden.

af amerikansk kirsebær åbner sig imidlertid en
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DATMAS

ARTAS

Hovedsystemet i den nye kontrolcentral er leveret af
den franske leverandør, Thales. I den danske version
har systemet fået navnet DATMAS, Danish Air Trafﬁc
Management System. DATMAS er et ﬂyvekontrolsystem,
som kontrollerer og overvåger al lufttraﬁk. Udover
København installeres DATMAS også i Billund og Roskilde lufthavne.

Det europæiske radartrackingsystem, ARTAS, (ATM Surveillance Tracker and Server), opsamler oplysninger fra
forskellige radarstationer og omsætter dem til ét radarbillede, der præsenteres for ﬂyvelederne. ARTAS sikrer
på den måde, at ﬂyvelederne hele tiden får pålidelige
radardata – også selv om én eller ﬂere radarstationer i
korte perioder er ude af drift.

VCS

INFO-05

Radiokommunikation mellem ﬂyveleder og pilot er
stadig en afgørende forudsætning for at kunne yde
sikker ﬂyvekontrol. I den nye kontrolcentral er der
installeret et helt nyt telefon- og frekvenskommunikationssystem, VCS (Voice and Communication System),
der opfylder alle krav til et effektivt, pålideligt og stabilt
kommunikationssystem.

Flyvelederne har behov for en stor mængde information direkte på arbejdspositionen, herunder meteorologiske data, oplysninger om lufthavne, oplysninger
om tilgængelige ﬂyveveje samt generelle oplysninger
om luftrumsgeograﬁ. Informationssystemet INFO-05
tilvejebringer alle disse informationer og opdateres hele
døgnet.
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Danmarks bedste udsigt
En stor del af de ﬂy, der ﬂyver i dansk luftrum,

I det nye kontroltårn integreres rampetårn og

vælger også at lande i Københavns Lufthavn. Disse

kontroltårn, således at både starter, landinger

ﬂy er ikke blot i kontakt med Naviairs kontrolcen-

samt den rullende traﬁk på lufthavnsområdet nu

tral, men får også hjælp til at lande og starte af

kontrolleres fra ét og samme sted. Til dette arbejde

ﬂyvelederne i Naviairs kontroltårne.

får ﬂyvelederne blandt andet et helt nyt tårnkontrolsystem, der er udviklet i samarbejde med den

Når Naviairs nye ﬂyvekontrolsystem tages i brug,

canadiske leverandør NAV Canada. I den danske

indvies ikke blot en ny kontrolcentral, men også et

version er systemet blevet døbt NITOS, Naviair

helt nyt kontroltårn, der med sine 66 meter knejser

Integrated Tower Operating System.

over lufthavnsområdet fra sin placering sydøst for
banesystemet. Fra den øverste del af tårnet, også

Mens NITOS bruges til registrering og koordinering

kaldet tårn-cap’en, har ﬂyvelederne et 360-graders

af traﬁkkens bevægelser på lufthavnsområdet,

udsyn over hele lufthavnsområdet, der strækker sig

hjælper MAESTRO-systemet ﬂyvelederne med at

over 12 km2 fra Kastrup i nord

planlægge den optimale landingsrækkefølge for

til Dragør i syd.

de mange ﬂy, der ønsker at lande i lufthavnen.
En smidig og sikker traﬁkafvikling i København

Sammen med de nye faciliteter vil de nye systemer

I dag kontrolleres traﬁkken til og fra Københavns

sikre en smidig og sikker traﬁkafvikling i Køben-

Lufthavn fra to forskellige tårne; et såkaldt rampe-

havns Lufthavn.

tårn, der er placeret ved terminalbygningerne, samt
et kontroltårn, der er placeret ved selve banesystemet. Fra rampetårnet kontrolleres traﬁkken mellem
standpladserne og banesystemet, mens ind- og
udﬂyvningen kontrolleres fra kontroltårnet.

FACTS

Højde:
66 m over terræn, 71 m over havoverﬂaden.
Tårn-cap’en:
Areal: 229 m2
600 m2 energiruder i 220 forskellige størrelser
Cap’en hviler på en 1 m tyk betonplade.
Forbrug:
5.000 tons beton i glideforskalling
265 tons armeringsjern
175 tons konstruktionsstål
5.000 m rør til varme, vand, aﬂøb og sprinkler
80.000 m kabler og ledninger
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På vej mod “GO LIVE”
Det er en stor og udfordrende opgave på én gang

igangsat et omfattende trænings- og uddan-

at udskifte næsten alt teknisk udstyr, designe

nelsesprogram, der sikrer, at både ﬂyveledere og

infrastruktur og netværk, tage nye bygninger i

teknikere er fortrolige med alle facetter af det nye

brug, udarbejde nye procedurer samt uddanne

system. Test og uddannelse foregår i de topmo-

både teknisk og operativt personale. Når Naviairs

derne simulatorer, Naviair råder over. Det giver

nye ﬂyvekontrolsystem tages i brug, er det derfor

medarbejderne mulighed for at blive helt fortrolige

kulminationen på mange års udviklings-, trænings-

med deres nye arbejdsredskaber i et virtuelt miljø,

og testarbejde, som tilsammen skal sikre, at alle

inden det nye system sættes endeligt i drift.

systemer og procedurer lever op til de allerhøjeste
standarder.

På den tekniske side skal de mange systemer leve
op til strenge krav om sikkerhed og stabilitet.

Et så stort projekt kan naturligvis kun blive til vir-

Derfor undergår alle systemer omfattende test,

kelighed gennem et tæt samarbejde med nationale

herunder en veriﬁkationstest, hvor de mange

og internationale samarbejdspartnere. Naviair

systemer testes sammen; en valideringstest, hvor

samarbejder derfor med nogle af verdens førende

mennesker, systemer og procedurer forbindes; en

leverandører inden for lufttraﬁktjeneste, ligesom

skyggedriftperiode, hvor det nye system ”lytter

en tæt dialog med de danske luftfartsmyndigheder

med” på det gamle; samt en semidriftperiode, hvor

er med til at sikre, at alle ﬂyvesikkerhedsmæssige

det nye system for første gang tager over.

forskrifter overholdes.
Disse test skal sammen med uddannelsesarbejdet
Naviairs samlede ﬂyvelederkorps skal naturligvis

sikre, at Naviair lever op til de allerhøjeste krav om

være klar til at betjene de nye systemer, ligesom

sikkerhed, så vi også i fremtiden kan bryste os af at

det tekniske personale skal være uddannet til at

være én af de bedste udbydere af lufttraﬁktjeneste

varetage den daglige drift. Derfor har Naviair

i Europa.

INFO
Yderligere information om Naviairs nye ﬂyvekontrolsystem kan fås hos:
Naviair
PR & Communications
T +45 3247 7905
info@naviair.dk

10

11

Naviair
Naviair Allé 1
DK 2770 Kastrup
T +45 3247 8000
F +45 3247 8800
www.naviair.dk

Naviair er en statsvirksomhed under Transport- og Energiministeriet
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