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Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 9 kap. i luftfartslagen (1194/2009). Den 

grundar sig på normerna (Standard) och rekommendationerna (Recommendation) i kapitel 1 

i bilaga 14 (Annex 14, Volume I) till konventionen om internationell civil luftfart samt på 

Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) publikation Manual on Certification of 

Aerodromes (Doc 9774, AN/969). 

Ändringsuppgifter: 

Föreskriften upphäver luftfartsbestämmelsen AGA M3-1”Definitioner av de begrepp som 

används i luftfartsföreskrifter i AGA M3-serien” utfärdad 31.5.2000. 
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1 ALLMÄNT 

 
1.1 Denna luftfartsföreskrift innehåller de definitioner på svenska som anges i kapitel 1 i bilaga 

14 (Annex 14) till den internationella konventionen om civil luftfart och vissa andra definitioner 

som är centrala för tillämpningen av föreskrifter för flygplatser. De definitioner som inte ingår i 

bilaga 14 är markerade med en asterisk (*). Dessa definitioner ska iakttas vid tillämpningen av 

luftfartsföreskrifter i AGA M3-serien utfärdade av luftfartsmyndigheten. 

Anmärkning. - Sådana definitioner kan förekomma i andra luftfartsföreskrifter i AGA M3-

serien som inte ingår i kapitel 1 i bilaga 14 (Annex 14) till den internationella konventionen 

om civil luftfart. 

2 DEFINITIONER 

 

Platta (Apron). På landflygplats avdelat område avsett för luftfartygs av- och pålastning, 

passagerares av- och påstigning, luftfartygs tankning, uppställning eller underhåll. 

Ledningstjänst för trafik på plattan (Apron management service). Tjänst som tillhanda-

hålls för att reglera luftfartygs och fordons verksamhet och rörelser. 

Integritet (Integrity (aeronautical data)). En säkerhetsnivå som visar att luftfartsdata 

eller deras värde inte har försvunnit eller ändrats sedan de ursprungligen skapades eller änd-

rades med relevant behörighet. 

Icke-instrumentbana (Non-instrument runway). Bana avsedd att användas av luftfartyg 

som använder visuella inflygningsförfaranden. 

Segregerade parallella operationer (Segregated parallel operations). Samtidiga operat-

ioner på parallella eller nästan parallella instrumentbanor varvid den ena banan används en-

bart för inflygningar och den andra banan uteslutande för avgående luftfartyg. 
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*Upplösning (Resolution). Antal siffror eller enheter som ska användas för att uttrycka eller 

tillämpa ett uppmätt eller beräknat värde. (Annex 15) 

Hinder, flyghinder (Obstacle). Alla fasta (tillfälliga eller permanenta) och rörliga föremål 

eller delar av dessa, belägna på områden avsedda för luftfartygs markrörelser eller som helt 

eller delvis genomtränger fastställda hinderytor avsedda att skydda luftfartyg under flygning. 

Hinderfri zon (OFZ, Obstacle-free zone). Luftrummet ovanför den inre inflygningsytan, 

inre övergångsytan, ytan för avbruten landning och den del av stråkytan som begränsas av 

dessa ytor, i vilket endast sådana lätta och bräckligt monterade hinder som är nödvändiga för 

flygtrafiken får tränga in. 

Geodetiskt referenssystem (Geodetic datum). Parametermängd som behövs för att be-

stämma positionen och orienteringen för det lokala koordinatsystemet i förhållande till det 

globala koordinatsystemet. (GL) 

Geoid. Ekvipotentialyta i jordens tyngdkraftfält som vid oceaner sammanfaller med den 

ostörda medelhavsytan (MSL) och vid kontinenterna med en antagen förlängning av denna. 

(GL) 

Anmärkning. - Geoiden har en oregelbunden form på grund av lokala anomalier i tyngd-

kraften. Tyngdkraftens riktning är i varje punkt på geoiden vinkelrät mot geoiden. 

Geoidhöjd (Geoid undulation). Differensen mellan geoidens och ellipsoidens höjd, positiv 

när geoiden befinner sig ovanför ellipsoiden. (GL) 

Anmärkning. - Differensen mellan den ortometriska höjden och den höjd som beräknas 

från WGS 84-ellipsoiden definierad i World Geodetic System 1984 (WGS84) benämns WGS 

84-geoidens höjd. 

Helikopterflygplats (Heliport). Flygplats eller ett fastställt område på en konstruktion, som 

helt eller delvis är avsett för en helikopters landning, start och rörelser i övrigt. 

*Start vid låga siktvärden (Low visibility take-off, LVTO). Start under vilken bansynvid-

den (RVR) är lägre än 400 m. (JAR-OPS 1.435) 

*Förfaranden vid låga siktvärden (Low visibility procedures, LVP). Förfaranden som 

tillämpas vid en flygplats för att säkerställa säker verksamhet under kategori II- och kategori 

III-inflygningar och starter vid låga siktvärden. (JAR-OPS 1.435) 

Luftfartygets klassificeringsnummer (ACN, Aircraft classification number). En siffra 

som anger luftfartygets relativa belastningseffekt på en belagd yta med viss angiven typ av 

underlag (undergrund). 

Anm. - Klassificeringsnumret fastställs med referens till luftfartygets tyngdpunkt (CG) som 

ger den kritiska lasten på det kritiska landstället. Normalt räknas ACN på grund av det 

maximala bakre tyngdpunktsläget vid maximal rampmassa (rampvikt). I undantagsfall kan 

det maximala främre tyngdpunktsläget resultera i att noshjulslasten blir kritisk för klassifi-

ceringsnumret. 

Uppställningsplats (Aircraft stand). På plattan särskilt avdelad plats för luftfartygs upp-

ställning. 

Flygfyr (Aeronautical beacon). Markplacerad ljuskälla, synlig i alla azimutens riktningar, 

med fast eller blinkande sken avsedd att markera en given punkt på jordytan. 

Människans förutsättningar (Human performance). Människans förutsättningar och be-

gränsningar som påverkar flygverksamhetens säkerhet och effektivitetet. 

Mänskliga faktorer (Human factors principles). Principer som berör planeringen, myndig-

hetsgodkännanden, utbildning och verksamhet inom luftfartssektorn och som är inriktade på 
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säkerheten i interagerandet mellan människan och systemets övriga delar med beaktande av 

människans förutsättningar. 

CRC (Cyclic redundancy check – CRC). En matematisk beräkningsmetod som är regelmäss-

ig och mekanisk och som tillämpas på den digitala uttrycksformen av data. Metoden ger en 

viss säkerhetsnivå för att data inte har ändrats eller försvunnit. 

Fast ljus (Fixed light). En ljuskälla som har konstant ljusintensitet när den observeras från 

en fast punkt. 

*Spårbarhet (Traceability). Möjlighet att utreda en referents tidigare skeden, användning 

eller position med detaljerad information registrerad i ett minne. (Annex 15, ISO 8402/95) 

Avisningsområde (De-/anti-icing facility). Ett område där rimfrost, is eller snö avlägsnas 

från ett luftfartygs ytor (avisning) och/eller rena ytor behandlas (förebyggande avisning) för 

att under en begränsad tid förebygga att rimfrost uppkommer eller is bildas, eller att snö eller 

modd samlas. 

Anmärkning. – Manual of Aircraft Ground De-/Anti-icing Operations (ICAO:n Doc 9640) in-

nehåller närmare anvisningar. 

Avisningsplats (De-/anti-icing pad). Ett område inom ett avisningsområde vars inre del är 

avsedd för avisningsbehandling av luftfartyg och vars yttre del är avsedd för förflyttningen av 

ett eller flera avisningsfordon. 

*Validering (Validation). Bekräftelse, som bygger på undersökning och framställning av 

objektivt bevismaterial, av att de speciella krav som krävs för en viss användning uppfylls. 

(Annex 15, ISO 8402/95) 

Anmärkning. – Objektivt bevismaterial: uppgifter vars riktighet kan påvisas genom obser-

verade, uppmätta, testade eller på andra sätt fastställda fakta. (ISO 8402/95) 

Färdområde (Movement area). Den del av en flygplats som är avsedd för luftfartygs start, 

landning och taxning och som består av manöverområdet och plattan (plattorna). 

Anmärkning. – Se även definitionen för flygsida med samhörande anmärkning. 

Banstråk (Runway strip). Ett fastställt område som omger en bana och dess eventuella 

utrullningsområde, avsett för att: 

a) reducera risken för skada på flygplan som oavsiktligt lämnar rullbanan och  

b) skydda luftfartyg som flyger ovanför banstråket under start och landning. 

 

Bana (Runway). På landflygplats avgränsad rektangulär yta, iordningställd för luftfartygs 

landning och start. 

Väntplats (Runway-holding position). Särskild markerad plats där taxande luftfartyg och 

fordon ska stanna och vänta för att medge tillräcklig hinderfrihet till en bana, en hinderyta 

eller en ILS/MLS-reflektionsyta, såvida inte annat har godkänts av flygplatskontrollen. 

Anmärkning. – Beträffande väntplatser vid AFIS-flygplatser se luftfartsföreskrift OPS M1-1, 

Trafikregler för luftfart, Revision 4, punkt 3.2.2.7.2, Anmärkning 2. 

Banas vändyta (Runway turn pad). Ett utbyggt område invid en bana på en landflygplats 

som är avsett för vändningen av ett luftfartyg 180 grader på banan. 

Säkerhetsområde vid banände (RESA, Runway end safety area). Område i anslutning 

till ett banstråks slut som är symmetriskt i förhållande till banans centrumlinje och avsett att 

minska riskerna för skador vid minuslandning eller överrullning. 
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Varningsljus för bana (Runway guard lights). Ett ljussystem vars syfte är att varna piloter 

i luftfartyg och fordonsförare för att de anländer till en bana som är i användning. 

Bansynvidd (RVR, Runway visual range). Den sträcka över vilken föraren i ett luftfartyg 

på banans centrumlinje kan se banans dagermarkeringar, bankantljus eller centrumlinjeljus. 

Höjd över ellipsoid (Ellipsoid height, geodetic height). En punkts höjd över en referen-

sellipsoid mätt längs den ellipsoidnormal som går genom punkten. Höjden över ellipsoiden är 

summan av den ortometriska höjden och geoidhöjden. (GL) 

Sättningszon (Touchdown zone). Den första delen av en rullbana räknat från tröskeln som 

är avsedd för landande flygplans sättning på rullbanan. 

Tröskel (Threshold). Början av den del av banan som är användbar för landning. 

Användbarhetsfaktor (Usability factor). Den faktor räknat i procent av tiden som en rull-

bana eller system av rullbanor inte begränsas på grund av för hög sidvindskomposant. 

Anmärkning. - Med sidvindskomposant avses en markvindskomposant som är vinkelrät 

mot banans centrumlinje. 

*Kvalitetssäkring (Quality assurance). Mängden av planerade funktioner och funktioner i 

ett systematiskt kvalitetssystem som ger tillräckligt förtroende för att referenten uppfyller 

kvalitetskraven och vilkas funktionalitet vid behov kan påvisas. (Annex 15, ISO 8402/95) 

*Kvalitet (Quality). En helhet av de egenskaper hos referenten som bygger på referentens 

förmåga att uppfylla de krav och förväntningar som ställs på referenten. (Annex 15, ISO 

8402/95) 

Anmärkning. - En referent kan vara en funktion, process, produkt, organisation, system el-

ler individ, eller vilken kombination som helst av dessa. 

*Kvalitetssystem (Quality system). Den kombination av organisationsstrukturer, förfaran-

den, processer och resurser som behövs vid kvalitetsstyrning. (Annex 15, ISO 8402/95) 

Flygzon som är fri från laserstrålning, LFFZ (Laser-beam free flight zone). Den del av 

luftrummet i omedelbar närhet av en flygplats där strålningseffekten är begränsad till en nivå 

som sannolikt inte orsakar synstörningar. 

Flygzon som är kritisk för laserstrålning, LCFZ (Laser-beam critical flight zone). Den 

del av luftrummet i närheten av en flygplats utanför LFFZ-området där strålningseffekten är 

begränsad till en nivå som sannolikt inte orsakar bländningseffekter. 

Flygzon som är känslig för laserstrålning, LSFZ (Laser-beam sensitive flight zone). 

Den del av luftrummet utanför LFFZ- och LCFZ-områdena (inte nödvändigtvis i samband med 

dem) där strålningseffekten är begränsad till en nivå som sannolikt inte orsakar blixtblindhet 

eller efterbildseffekter. 

Anmärkning. – Gränsvärden för laserstrålning finns i ICAO-handboken ”Manual on Laser 

Emitters and Flight Safety” (Doc 9815 / AN 447). 

Tillgängliga banlängder (Declared distances). 

Anmärkning. - Se även JAR-OPS 1.480. 

a) Tillgänglig startrullsträcka (TORA, Take-off run available). Den banlängd som är till-

gänglig och lämplig för ett startande luftfartygs rullning på marken. 

b) Tillgänglig startsträcka (TODA, Take-off distance available). Längden av tillgänglig 

startrullsträcka plus längden av hinderfritt stigområde, om sådant är tillgängligt. 

c) Tillgänglig start-stoppsträcka (ASDA, Accelerate-stop distance available). Längden av 

tillgänglig startrullsträcka plus utrullningsområdets längd, om sådant är tillgängligt. 
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d) Tillgänglig landningssträcka (LDA, Landing distance available). Den banlängd som är 

tillgänglig och lämplig för ett landande luftfartygs rullning på marken. 

 

Landningsriktningsvisare (Landing direction indicator). En anordning som visuellt visar 

den riktning som ska användas för landning och start vid respektive tidpunkt. 

*Start- och landningsområde (Landing area). Den del av färdområdet som är avsedd för 

luftfartygs start eller landning. (OPS M1-1). 

Avbruten landning (Balked landing). Landning som oväntat måste avbrytas när luftfartyget 

befinner sig under hinderfrihetshöjden (Obstacle clearance altitude/height, OCA/H). 

*Trafikflygplats. En flygplats med fasta flyginformations-, alarmerings-, flygrådgivnings- och 

flygkontrolltjänster. (Luftfartslagen 1194/2009, 81 §) 

Anmärkning. - På engelska motsvaras termen trafikflygplats närmast av ’airport’. 

Flygsida (Air side). - Färdområde samt terräng och byggnader eller delar av dessa med 

övervakat tillträde. 

Anmärkning. - "Flygsida" är ett begrepp som ansluter till luftfartsskydd (Annex 17). På 

grund av risken för sammanblandning (flygsida/färdområde) används i vissa AGA M3-

luftfartsföreskrifter begreppet "område innanför säkerhetsstängsel" i stället för begreppet 

"flygsida". I detta område ingår inte områden i byggnader. 

Referensbanlängd, flygplan (Aeroplane reference field length). Den minsta banlängd 

som enligt den godkända flyghandboken, myndighetskraven eller flygplanets tillverkare er-

fordras för ett flygplans start med högsta tillåten startmassa under standardatmosfär-

förhållanden och vindstilla från en horisontell bana belägen vid havsytans medelnivå. Med 

referensbanlängd avses i allmänhet från fall till fall antingen den balanserade banlängden eller 

den sträcka som krävs för start. 

Anmärkning. - Annex 14, Bilaga A, kapitel 2 innehåller information om begreppet ’balanse-

rad banlängd’. Handboken ”Airworthiness Technical Manual” (Doc 9051) utgiven av Inter-

nationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) innehåller detaljerade anvisningar för den 

sträcka som krävs för start. Referensbanlängder för de vanligaste flygplanstyperna finns i 

ICAO:s handbok ”Aerodrome Design Manual”, Part 1, Runways, Appendix 1 (Doc 9157-

AN/901). 

Startbana (Take-off runway). Bana som endast är avsedd för starter. 

Flygplats höjd över havet (Aerodrome elevation). Höjd över havet för den högsta punk-

ten inom landningsområdet. 

Trafikvolym vid flygplats (Aerodrome traffic density) 

a) Liten. Antalet luftfartygsoperationer under den i genomsnitt livligaste timmen är högst 

15 operationer per timme och bana eller totalt för flygplatsen normalt under 20 oper-

ationer per timme. 

b) Måttlig. Antalet luftfartygsoperationer under den i genomsnitt livligaste timmen är 

högst 16–25 operationer per timme och bana eller totalt för flygplatsen normalt 20–35 

operationer per timme. 

c) Stor. Antalet luftfartygsoperationer under den i genomsnitt livligaste timmen är över 

25 operationer per timme och bana eller totalt för flygplatsen normalt över 35 operat-

ioner per timme. 

Anmärkning 1. - Antalet operationer i genomsnitt under den livligaste timmen är det arit-

metiska medelvärdet för den livligaste timmen under ett års alla dagar. 

Anmärkning 2. - En start eller en landning är en operation. 
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Flygplatsens referenspunkt (Aerodrome reference point). Fastställd referenspunkt som 

anger flygplatsens geografiska position. 

Identifieringsskylt för flygplats (Aerodrome identification sign). En skylt på flygplats 

avsedd att medge visuell lokalisering av flygplats från luften. 

Flygplatsfyr (Aerodrome beacon). Flygfyr som visar flygplatsens position sett från luften. 

Flygplats (Aerodrome). Ett bestämt land- eller vattenområde eller ett område på en kon-

struktion (med tillhörande byggnader, anläggningar och utrustning), vilket helt eller delvis har 

anordnats så att luftfartyg ska kunna landa, starta och röra sig till lands eller på vattnet. (Luft-

fartslagen 1194/2009, 2 § 1 mom, 16 p.) 

Manöverområde (Manoeuvring area). Den del av en flygplats som är avsedd för luftfartygs 

start, landning och taxning. I manöverområdet ingår dock inte plattor. 

Snö (på marken) (Snow). 

a) Torr snö (Dry snow). Snö som kan blåsas bort i lös form; om den pressas ihop för 

hand, kommer den att falla sönder när den släpps; specifik täthet under 0,35. 

b) Våt snö (Wet snow). Snö som, om den sammanpressas för hand, kommer att hålla 

ihop och anta formen av en snöboll; specifik täthet från 0,35 till 0,5.  

c) Packad snö (Compacted snow). Snö som har packats till en fast massa som motstår 

ytterligare komprimering och kommer att hålla ihop eller brytas i stycken om den tas 

upp; specifik täthet över 0,5. 

Barett (Barrette). Tre eller fler fältljus som ligger på samma tvärgående linje och på avstånd 

framträder som en kort ljuslinje. 

Nästan parallella banor (Near-parallel runways). Rullbanor som inte berör varandra och 

vars grundlinjer konvergerar/divergerar med högst 15°. 

Markljus för luftfarten (Aeronautical ground light). Varje ljus, utom det som förs av ett 

luftfartyg, som tjänar flygnavigationen. 

Signalplats (Signal area). Område på flygplats för utläggning av marksignaler. 

Markering (Marking). En symbol eller symbolgrupp på färdområdets yta som ger luftfarts-

information. 

Markör (Marker). Ett föremål som är synligt placerat ovanför markytan och som avgränsar 

ett hinder eller ett område. 

Instrumentbana (Instrument runway). Sammanfattande beteckning för följande typer av 

banor avsedda för luftfartyg som använder instrumentinflygningsprocedurer: 

a) Icke-precisionsinflygningsbana (Non-precision approach runway). Instru-

mentbana som ger åtminstone tillräcklig riktningsinformation för direkt inflygning med 

visuella och icke-visuella hjälpmedel. 

b) Precisionsinflygningsbana kategori I (Precision approach runway, category 

I). Bana utrustad med ILS och/eller MLS samt visuella hjälpmedel som är avsedd för 

operationer ned till en beslutshöjd av lägst 60 m (200 fot) med sikt av lägst 800 m el-

ler RVR av lägst 550 m. 

c) Precisionsinflygningsbana kategori II (Precision approach runway, category 

II). Bana utrustad med ILS och/eller MLS samt visuella hjälpmedel som är avsedd för 

operationer ned till en beslutshöjd lägre än 60 m (200 fot) men lägst 30 m (100 fot) 

med RVR av lägst 300 m. 

d) Precisionsinflygningsbana kategori III (Precision approach runway, category 

III). Instrumentbana, där ILS och/eller MLS vägleder till banan och längs banan och 

som är:  
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III A - avsedd för operationer med en beslutshöjd lägre än 30 m (100 fot) eller 

med ingen beslutshöjd och med RVR lägst 175 m. 

III B - avsedd för operationer med en beslutshöjd lägre än 15 m (50 fot) eller 

med ingen beslutshöjd och med RVR lägre än 175 m men lägst 50 m. 

III C - avsedd för operationer utan begränsningar gällande beslutshöjd eller RVR. 

 
Anmärkning 1. - Annex 10, volym I, del I innehåller bestämmelser för ILS- och/eller MLS-
system som ansluter till detta. 

Anmärkning 2. - Visuella hjälpmedel behöver inte alltid överensstämma med de icke-

visuella hjälpmedlen på en flygplats. Visuella hjälpmedel ska väljas med beaktande av de 

förhållanden under vilka banan är avsedd att användas. 

Mätnoggrannhet (Precision). Den minsta differens som tillförlitligt kan observeras med en 

angiven mätprocess. (Annex 15) 

Anmärkning. - Vid geodetiska mätningar fastställs mätnoggrannhet enligt utvecklingsnivån 

på metoden för mätåtgärden eller enligt hur fullständiga de använda mätinstrumenten och 

-metoderna är. 

Normal flygzon (Normal flight zone, NFZ). Den del av luftrummet som inte är fastställt 

som LFFZ-, LCFZ- eller LSFZ-luftrum men som ska skyddas mot för ögonen skadlig laserstrål-

ning. 

Hinderfritt stigområde (Clearway). Ett rektangulärt område på land eller i vatten som 

övervakas av en flygplats och som har valts eller iordningställts så att ett luftfartyg kan utföra 

den inledande stigningen till en bestämd höjd ovanför området. 

Väntplats på väg (Road holding position). En namngiven plats där det är möjligt att kräva 

att ett fordon väntar. 

Väntplatta (Holding bay). Fastställt område inom vilket luftfartyg kan stanna eller passeras 

för att påskynda luftfartygens marktrafik. 

Ortometrisk höjd. (Orthometric height). En punkts höjd över geoiden. Benämns ofta MSL-

höjd, dvs. höjden över medelhavsnivån. (GL) 

Utrullningsområde (Stopway). Ett rektangulärt område på marken efter den tillgängliga 

startrullsträckan (TORA) som har iordningställts på lämpligt sätt så att det är användbart för 

inbromsning av flygplan under en avbruten start. 

Stoppljusrad (Stop bar). Rad av röda ljus placerade tvärs över en taxibana. 

Huvudbana(-banor) (Primary runway(s)). Bana/banor som företrädesvis används när 

förhållandena så medger. 

Klassificeringsnummer för beläggning (PCN, Pavement classification number). En 

siffra som uttrycker en belagd överbyggnads bärighet för användning utan operativa begräns-

ningar. 

Skuldra (Shoulder). Område i anslutning till beläggningskant, vilket är så bearbetat at det 

utgör övergång mellan beläggning och intilliggande markyta. 

Taxibankorsning (Taxiway intersection). En korsning av två eller flera taxibanor. 

Taxibana (Taxiway). Inom landflygplats anvisad eller anlagd väg för luftfartygs taxning 

avsedd som förbindelse mellan delar av flygplatsområdet, inkluderande: 

a) Taxningsväg på platta (Aircraft stand taxilane). Del av platta anvisad som taxibana 

och endast avsedd att medge taxning till och från uppställningsplatserna för luftfartyg. 
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b) Taxibana på platta (Apron taxiway). Del av taxibansystem belägen på en platta av-

sedd att medge taxning som korsar plattan. 

c) Snabbavfartstaxibana (Rapid exit taxiway). Taxibana som ansluter till banan under en 

spetsig vinkel och är avsedd att medge landande flygplan att lämna banan i högre fart 

än vad som är möjligt via andra avfarter och på så sätt minska den tid banan är upp-

tagen. (OPS M1-1) 

Anmärkning. - Skillnaderna mellan en taxningsväg på platta och taxibana på platta besk-

rivs i ICAO:s handbok ”Aerodrome Design Manual”, Part 2, Taxiways, Aprons and Holding 

Bays, Third Edition 1991, punkterna 1.1.8 och 3.4.8. Se även FAA:s publikation AC 

150/5300-13 CHG 3, punkt 414. 

Taxibanstråk (Taxiway strip). Område på båda sidor av taxibanan avsett att skydda flyg-

plan på taxibanan och reducera risken för skada på flygplan som oavsiktligt lämnar taxibanan. 

Inflyttad tröskel (Displaced threshold). En tröskel som inte är placerad vid början av en 

rullbana. 

Slask (Slush). Vattendränkt snö som vid ett kraftigt stamp med fotsulan sprider sig med ett 

stänk och har en specifik täthet av 0,5 - 0,8. 

Anmärkning. - En kombination av is, snö och/eller stillastående vatten kan ge upphov till 

ämnen med en densitet som överstiger 0,8 särskilt vid regn, snöblandat regn eller när det 

snöar. Dessa ämnen är transparenta på grund av den höga halten av vatten/is snarare än 

grumliga och de är lätta att urskilja från slasken på grund av den högre densiteten. 

Skyddstid (Holdover time). En beräknad tid under vilken avisningsvätska kommer att för-

hindra återfrysning och ackumulering av snö på de behandlade ytorna på ett luftfartyg. 

Skyddad flygzon (Protected flight zone). En definierad del av luftrummet där effekterna av 

skadlig laserstrålning särskilt har begränsats. 

Bräckligt föremål (Frangible object). Ett föremål vars massa är liten och som är konstrue-

rat så att det brytas sönder, vrids eller ger efter vid ett slag och därmed utgör minsta möjliga 

fara för ett luftfartyg. 

Noggrannhet (Accuracy). Graden av överensstämmelse mellan ett uppskattat eller uppmätt 

värde och det faktiska värdet. 

Anmärkning. - Noggrannheten för de positionsuppgifter som erhålls genom mätning ut-

trycks i allmänhet genom att meddela det avstånd inom vilket den faktiska lägespunkten 

finns med fastställd sannolikhet. 

Precisionsbana, se Instrumentbana. 

Effektiv ljusintensitet (Effective intensity). Den effektiva intensiteten hos ett blinkande 

ljus är lika med intensiteten hos ett fast ljus med samma färg när de kan observeras på 

samma maximala avstånd under identiska observationsförhållanden. 

Fordonsväg (Road). En etablerad körrutt på ett färdområde som endast är avsedd för for-

don. 

Datakvalitet (Data quality). Nivå eller grad av tillförlitlighet på tillhandahållen data jämfört 

med användarens krav på noggrannhet, upplösning och integritet. 

*Verifiering (Verification). Bekräftelse, som bygger på undersökning och framställning av 

objektivt bevismaterial, av att specificerade krav uppfylls. (Annex 15, ISO 8402/95) 

Anmärkning. – Objektivt bevismaterial: uppgifter vars riktighet kan påvisas genom obser-

verade, uppmätta, testade eller på andra sätt fastställda fakta. (ISO 8402/95) 
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Oberoende parallella avgångar (Independent parallel departures). Samtidiga avgångar 

från parallella eller nästan parallella banor. 

Oberoende parallella inflygningar (Independent parallel approaches). Samtidiga in-

flygningar till parallella eller nästan parallella instrumentbanor, där det inte har föreskrivits att 

radarseparation ska upprätthållas mellan luftfartyg på dessa rullbanors grundlinjer. 

Beroende parallella inflygningar (Dependent parallel approaches). Samtidiga inflyg-

ningar till parallella eller nästan parallella instrumentbanor, varvid radarseparation ska upp-

rätthållas mellan luftfartyg på dessa rullbanors grundlinjer. 

Identifieringsfyr (Identification beacon). En flygfyr som sänder en kodsignal med vilken 

en angiven punkt på marken kan identifieras. 

Bytestid (för ljus) (Switch-over time (light)). Den tid som återgår när en strömkälla byts 

från den tidpunkt då ljusets faktiska ljusstyrka mätt i en bestämd riktning har minskat med 50 

procent från utgångsvärdet till den tidpunkt då ljuset har återgått till 50 procent av utgångs-

värdet när minst 25 procent har valts som effektinställning för ljusen. 

Ljussystems tillförlitlighet (Lighting system reliability). Sannolikheten för att en kom-

plett installation fungerar inom de specificerade toleranserna och att systemet är operativt 

användbart. 

Varningsfyr (Hazard beacon). En flygfyr som används för att varna flygtrafiken för en ho-

tande fara. 

Mellanväntplats (Intermediate holding position). En plats som har anvisats för ledning av 

trafiken där ett taxande luftfartyg eller ett fordon i rörelse, när flygledningen så bestämmer, 

ska stanna och vänta tills det får tillstånd att fortsätta. 

Färg (Colour). När en AGA M3-luftfartsföreskrift hänvisar till någon färg, tillämpas de före-

skrifter som anges i Annex 14 Bilaga 1 (Appendix 1) på den aktuella färgen. 

*Mörker (Night). Den tid mellan solens nedgång och uppgång då ett obelyst föremål (skor-

sten, mast etc.) inte kan urskiljas tydligt på ett avstånd av 8 km. I osäkra fall anses mörker 

råda. (OPS M1-1) 
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