
Vedlegg A          

Samarbeidsavtale mellom Forsvaret og Avinor

Særavtaler 
1Generelt
Forsvaret og Avinor har inngått følgende særavtaler, som ikke er en del av denne 
samarbeidsavtalen:

• Avtale mellom Luftforsvaret og Avinor angående gjensidig bruk av radardata mellom 
Avinor og Luftforsvaret.

• Samarbeidsavtale mellom Luftforsvaret og Meteorologisk institutt om tjenesten ved 
flyværtjenestekontorene på Bodø hovedflystasjon, Ørland hovedflystasjon, Andøya 
flystasjon og Bardufoss flystasjon.   

• Samarbeidsavtale mellom Avinor og Meteorologisk institutt om flyværtjeneste. 

2Avtale om gjensidig bruk av radardata 
Hensikten med denne avtalen er å fastsette retningslinjer for gjensidig overføring og bruk av 
radardata mellom Luftforsvaret og Avinor. Hver av partene skal selv sørge for innkjøp, drift og 
vedlikehold av radarsystemet uten økonomiske konsekvenser for bruker. Det er bruker som er 
ansvarlig for å sørge for tilkoplings- og overføringsutstyr. Det er satt krav til sikkerhet i 
forbindelse med bruk og operativitet, samt reservasjoner i forhold til bruksretten til radardata fra 
Forsvarets anlegg da dette er en del av NATOs varslingskjede.

3Avtale om tjeneste ved flyværtjenestekontorene (Luftforsvaret)
Driften av flyværtjenestekontorene på Luftforsvarets flystasjoner har tidligere vært regulert av 
samarbeidsavtalen mellom Avinor og Meteorologisk institutt. Avinor er leverandør av 
flysikringstjenester. Etter omlegginger i flyværtjenesten er Luftforsvarets behov avgjørende for 
driften av flyværtjenestekontorene (Andøya, Bardufoss, Bodø og Ørland). Meteorologisk 
personells lokale tilstedeværelse (flyværtjenestekontorene) gir grunnlag for gjensidig utbytte av 
fagkompetanse som direkte påvirker Luftforsvarets evne til opprettholdelse av kosteffektiv 
luftoperativ virksomhet og luftmaktkompetanse. Luftforsvaret og Meteorologisk institutt har 
derfor sett det som hensiktsmessig å inngå en separat samarbeidsavtale om tjenesten i tilknytning 
til kontorene.

4Avtale om tjeneste ved flyværtjeneste (Avinor)
Inntil 01. januar 2004 er flyværtjenesten i Norge håndtert gjennom en avtale mellom Avinor og 
Meteorologisk institutt. Denne avtalen har omfattet alle deler av flyværtjenesten, også 
værtjenestekontor på militære flyplasser. Fra 01. januar har Forsvaret, Meteorologisk institutt og 
Avinor blitt enige om å dele opp leveransen av flyværtjenester i to avtaler. 

Meteorologisk institutt og  Avinor har inngått samarbeidsavtale som dekker overvåkning, service 
og produksjon av varsler (blant annet TAF, SIGMET, fjern-TREND) fra værvarslingssentralene 
og værtjenestekontoret på Svalbard. 

Hovdebrukerne av de forskjellige tjenestene er nå direkte avtalepartnere med Meteorologisk 
institutt. Forsvarets behov for flyværtjeneste i fredstid er i mange forhold likt med behovet i den 
sivile del av luftfarten. Forsvaret er i så måte en av flere brukere må tas hensyn til når nivået på 
leveransen fra værvarslingssentralene avtales. På samme måte er Avinor en bruker av enkelte av 
tjenestene fra de lokale værtjenestekontorene.
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