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Air Navigation Services

Velkommen til Brieng på Internettet

Udfyld og indsend yveplan

Hente NOTAM

På Naviairs digitale Brieng kan du udfylde og
indsende din yveplan via en yveplansformular
og hente gældende danske og visse udenlandske
NOTAM. På siden nder du også et link direkte til
DMI´s yvevejr på Internettet.

På forsiden vælger du: “Udfyld og indsend
yveplan”, hvorefter siden med en yveplansformular kommer frem.

På forsiden vælger du: “Hente NOTAM / SNOWTAM”,
hvorefter en side med et kort over nordeuropa
kommer frem.
I skærmens højre side er der en liste over FIR hvor du
ved afkrydsning kan vælge et eller ere FIR som du
ønsker visning for.
Alle gældende NOTAM/SNOWTAM for de valgte FIR
vil derefter blive vist på en ny side.

Naviairs AIS Brieng i Københavns Lufthavn, Kastrup
vil modtage og behandle din indsendte yveplan.
Find den digitale Brieng på adressen:
brieng.naviair.dk
eller
yveplan.naviair.dk
eller via
www.naviair.dk

Formularen udfylder du fuldstændig som du udfylder
den almindelige yveplansformular.
I de felter hvor kun bestemte koder kan indsættes, får
du vist de korrekte valgmuligheder.
Du kan udskrive din yveplan fra skærmen ved at
benytte Internet browserens print-ikon.
Når yveplanen er udfyldt, klikker du på SEND i
nederste højre hjørne. Formularens indhold bliver
sendt som en e-mail til Naviairs AIS Brieng.
Vigtigt
AIS Brieng vil hurtigst muligt kontakte dig på
telefon og bekræfte modtagelsen og indholdet af
yveplanen. Flyveplanen er først i systemet når AIS
Brieng har talt med dig. Det er derfor vigtigt,
at du i yveplanens punkt 19, har anført det
telefonnummer du kan træffes på.

Vigtigt
NOTAM/SNOWTAM til operationel brug skal altid
indhentes eller bekræftes med nærmeste AIS Brieng
kontor forud for en yvning.

Ansvar

Naviairs digitale Brieng er etableret som en service til
primært privatyvningen (General Aviation) i Danmark.
Den digitale brieng er IKKE en del af det operationelle
kommunikationssystem for luftfarten.
Naviair fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet af
NOTAM databasen såvel som eventuelle afbrydelser på
Internettet eller ændringer i Internettets funktionalitet.

