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Høringsnotat - Norsk navigasjonsstrategi 

Luftfartstilsynet sender med dette på høring Navigasjonsstrategi for luftfart i Norge. 
 
Navigasjonsstrategi for luftfart i Norge er basert på gjeldende Performance Based Navigation 
(PBN) plan for Norge. Strategien er utformet i forlengelse av EUs Navigasjonsstrategi, og må 
også sees i sammenheng med kommende felleseuropeisk regelverk om PBN.  
 
PBN basert på GNSS er i ferd med å bli den sentrale infrastruktur for luftfart. Moderne 
navigasjon er i stor grad basert på signaler fra en eller flere satellittkonstellasjoner. Felles for 
slike signaler er at de på flere måter er sårbare, noe som tilsier behov for et minimum av 
reserveløsninger for å kunne understøtte et visst volum av luftfart under ulike forhold. 
 
Gjennom Navigasjonsstrategi for luftfart i Norge ønsker Luftfartstilsynet å belyse disse 
elementene i tillegg til å se overordnet på behovet for en infrastruktur av konvensjonelle 
navigasjonshjelpemidler. Strategidokumentet beskriver situasjonen slik den er i dag, ser på 
fremtidige systemer og utfordringer knyttet til GNSS. Vi foreslår ulike tiltak for å avhjelpe 
sårbarhetene med satellittbasert navigasjon og for å sikre riktig nivå på konvensjonelle 
navigasjonshjelpemidler.  
 
Vi ønsker høringsinstansenes syn på beskrivelsen av situasjonen nå og framover og 
utfordringene med GNSS, samt hvilke tiltak som er ønskelig for å ivareta et godt, sikkert og 
hensiktsmessig navigasjonssystem. 
 
Høringsuttalelser må være Luftfartstilsynet i hende innen 15. mars 2019. 
  
Merknader bes sendt per epost til postmottak@caa.no eller til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 
8001 BODØ. Vennligst merk eventuelle innspill med referansenummer 17/00336. 
 
Spørsmål til høringen kan rettes til flysikringsinspektør Arne Lindberg på e-post ali@caa.no eller 
telefon 982 61 801 
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Med vennlig hilsen 
 
 
 
Svein J. Pedersen Arne Lindberg 
seksjonssjef flysikringsinspektør 
Flyplass og flysikring  
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