
Digital Runway Incursion Warning System 

DRIWS



• Krav på stoppljus vid tillfartsvägar till RWY

• Grund för digital utveckling

• Nyttja moderna smart phones och surfplattor

• Exakt och stabil positionering genom användning av RTK

• Kommunikation med 3G/4G eller radiomodem

• Målbild: Ingen RWI orsakad av fordon

DRIWS (Digital Runway Incursion Warning System)
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• Ersätter traditionella stoppljus

• Android app

• Low Visibility Procedure (LVP) indikation

• Övervakning av systemfunktion

DRIWS – fordonsenhet
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DRIWS SYSTEM KOMPONENTER

• Fordonsenhet

• Smart phone eller surfplatta

• GNSS enhet med RTK korrigering

för exakt positionering.

• 3G/4G och/eller radio modem

• Molntjänst

• Molntjänst eller egen server

• Fristående server eller integrerat

i AWOS 7

• Loggning av fordonsrörelser och RWI

GPS

RTK
base

GLONASS

GALILEO

Cloud
Service

Geofence

Communication
3G/4G

Radio Modem
Communication (option)

DRIWS

Vehicle
device
 iOS
 Android
 Windows



• Supervised:

• Full system funktion

• Klarering från ATS (radio och

DRIWS)

• Online:

• Kommunikation med 

molntjänsten.

• ATS ej involverad

• Autonomt:

• Ingen loggning av RWI
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Fordonsmarkering RTC-miljö

Fordonsmarkering TWR-miljö



Användargränssnitt för ATS

2 fordon inom man., 
1 fordon på RWY

Gul-Anropszon
Röd-RWI-gräns Blå pil-Lastbil

Grön cirkel-Tillstånd

Klarering från ATS

Röd -Fordon på RWY

Orange-Aktivt manöverområde

Bana i anv (flerbane), LVP gäller



Exempel på fälthållningsapplikation



• En satellitmottagare (GNSS) för referensändamål placeras på flygplatsen där DRIWS övervakar noggrannheten 
på   den positionsdata som referensstationen skickar och larmar vid avvikelse 

• DRIWS använder satellitdata från samtliga tillgängliga satelliter (normalt 5 st) för att erhålla maximal  
noggrannhet och bästa redundans.

• Kontroll sker av positionsnoggrannheten för varje enskilt fordon där fordonet placeras över en 
referensmarkering varvid DRIWS kontrollerar, loggar och larmar vid eventuell felvisning

• Riktigheten i positionsdata för varje fordon övervakas genom kontroll av antalet tillgängliga satelliter, 
avståndet mellan de senaste positionerna, tiden mellan de senaste positionerna, kontroll av satelliternas 
värde på HDOP (Horizontal Dilution Of Precision) som är ett bevis på noggrannhet i positionsdata

• Vid utebliven referensdata från DRIWS-systemet till fordonsenheterna p g a fel eller positionsdata med för låg 
kvalité, kommer fordonsenheterna att automatiskt övergå till de inbyggda GPS-enheterna (GNSS) i smart 
phone/ Tab och visa en position (markeras med annan färg) utan RTK-korrigering, vilket ger en noggrannhet på 
3-10 meter.

• Fordon som av någon anledning slutat sända (antingen position eller kopplat från molntjänsten) kommer att 
hamna i en s k COAST-lista i den presentationsutrustning som är avsedd för ATS.  Fordonets position kvarstår i 
kartan, samt märks tydligt och  ligger kvar tills någon operatör har rett ut var den befinner sig och därefter 
avfört den. 

Säkerhetshöjande funktioner - DRIWS



Säkerhetsfunktion smart phones och tablets

• Samsung Knox säkerhetslösning används för att 
låsa telefoner och tablets till att endast kunna 
köra DRIWS. 

• Telefoner/tablets startar upp direkt med DRIWS-
applikationen

Det gör att DRIWS applikationen är den enda 
applikation som kan köras på telefonen och 
DRIWS startas när fordonets tändning slås på

• Säkerhetslösningen gör också enheterna 
obrukbara för andra ändamål vilket också gör 
dem mindre intressanta ur stöldsynpunkt



EASA har gett ut dokumentet som ett led i att reducera antalet RWI.
Bl a trycker man på att förbättra övervakningen och att aldrig köra mot rött ljus 

Nedanstående exempel är klippta från dokumentet

DRIWS – ett hjälpmedel för att möta EASA:s 
handlingsplan för att minska antalet RWI



Det har förekommit kommentarer att DRIWS ska klassas som ett markrörelseradarsystem (A-SMGCS) och att 
DRIWS därmed är att betrakta som ett Surveillance system (S:et i CNS).

EASA, EUROCONTROL, DOC 4444, etc, definierar vad som är ett Surveillance system och det framgår tydligt att 
DRIWS inte motsvarar kravbilden eller kan uppfylla tillhörande specifikationer som finns för A-SMGCS

DRIWS kan inte;

• Identifiera luftfarkoster

• Separera luftfarkoster och fordon 

• Ge konfliktvarning eller prediktering av konflikter

• Användas för att avgöra om banan är fri inför landning/take off

Det finns starka önskemål att använda DRIWS i tornmiljö. 
Initiala bedömningar är att DRIWS kan innebära en allvarlighetsgrad på 3 eller 4, vilket inte kräver 
driftgodkännande utan en anmälan till TS

DRIWS-IMPLEMENTERING I TORNMILJÖ



DRIWS underlättar regeluppfyllningen

ATS ska felövervaka stoppljusen Underlättar kontroll och övervakning av 
markrörelser

Användning av GNSS kräver inte 
periodiska kontroller



Frågor?


