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Oversikt over endringene 
Den nye versjonen av IPPC har flere endringer for brukerne: 

 Mulighet til å lagre egne maler 

 Mulighet til å sende forsinkelsesmeldinger (DLA) og kanselleringsmeldinger (CNL) direkte fra 

nettet uten å måtte ringe AIS/NOTAM 

 Lister for utfylling av utstyr og felt 18 informasjon 

  



Layout av nettsiden 
Det har blitt gjort endringer på nettsiden: 

 

Her vil du finne oversikt over statuskoder med de nye elementene DLA og CNL, flight plan liste og 

template liste (maler). Du kan lukke en eller flere av disse ved å trykke på overskriften for hver liste.  



Nye elementer i reiseplanskjema 
Når man trykker på knappen “Create new FPL” åpner man et blankt reiseplanskjema: 

 

Fyll inn skjemaet og send inn reiseplanen ved å trykke på “Send FPL”-knappen. .  

Merknad: Knappen under kommer frem når du velger ‘Flight rules’.  

 

Merknad: “Change the flight”-knappen vil bli fjernet inntil denne fuksjonen er på plass 



Felt 10 Equipment, SSR and ADS 
Feltene for equipment, SSR and ADS kan man nå kun fylle inn ved å foreta valg fra listen som man får 

opp når man trykker på ikonet ved siden av feltet.  

Listen over equipment ser slik ut: 

 

Listen over SSR og ADS ser slik ut: 

 



Felt 15 – Cruising speed and level 
Du vil nå måtte velge type hastighet (N, K, M) og høyde (VFR, A, F, M, S) fra en nedtrekksliste i 

reiseplanskjemaet. Du skriver inn hastighet og høyde manuelt som før: 

 

 

Felt 18 – annen informasjon 
Felt 18 vil kun kunne fylles ut ved å bruke listen som kommer frem når man trykker i feltet: 

 

Hvis du trenger å en endre et element I felt 18 mens du jobber med reiseplanen går du bare inn I 

listen på nytt, redigerer det du skal endre og trykker OK.  

Merknad: Dersom du ønsker å legge inn flere informasjoner inn i same type felt (f.eks. RMK) må du 

skrive alt inn i samme felt.  

  



Forsinke en reiseplan (DLA) 
Merknad: Forsinkelse ut over 15 minutter for IFR flygninger og 30 minutter for VFR flygninger krever 

at det sendes en forsinkelsesmelding (DLA). 

Når du ønsker å forsinke en reiseplan må du først velge aktuell reiseplan fra ‘flight plan list’ som har 

status ACK eller DLA. Trykk “Use FPL”.  

 

Reiseplanskjemaet åpner seg som normalt og nederst i skjemaet finner du disse knappene: 

 

Merknad: “Change the flight”-knappen vil bli fjernet inntil denne funksjonen er operativ 

Når du trykker “Delay the flight” åpner du følgende dialogboks: 

 

Etter å ha satt inn ny EOBT (avgangstid) trykker du kun på “Delay the flight”-knappen. Systemet vil 

da automatisk forsinke din reiseplan. Det er ikke nødvendig å ringe AIS. Du ser at status endrer seg 

på en av to måter: 



1. Hvis reiseplanen ennå ikke er distribuert fra AIS, men ligger i en kø i påvente av distribusjon 

vil du se at EOBT endrer seg, men at du fortsatt har ACK som status: 

 
2. Hvis reiseplanen har blitt distribuert fra AIS vil status endre seg fra ACK til DLA: 

 



Kansellering av reiseplan (CNL) 
Å kansellere en reiseplan (CNL) er helt likt å sende en forsinkelsesmelding (DLA). Du velger 

reiseplanen som skal kanselleres fra ‘flight plan list’ og trykker på “Cancel the flight”-knappen 

nederst på skjermen.  

Da åpner du følgende dialogboks: 

 

Trykk “Yes” og status i ‘flight plan list’ vil endre seg til CNL: 

 

  



Lage en reiseplanmal (flight plan template) 
Når du ønsker å lage en ny mal trykker du “Create new Template”-knappen: 

 

Et blankt reiseplanskjema kommer frem. Her fyller du inn den informasjonen du ønsker å lagre som 

mal og gir malen et navn: 

 

Trykk på “Save/update template”-knappen for å lagre malen i ‘template list’. 

Merknad: Du kan endre dine lagrede maler ved å hente de fra listen, gjøre nødvendige endringer og 

lagre de på nytt. 


