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FLYGVAPNET

Upprättade FS/Tele

F L Y G V A P E N 0 R D E R A nr 9
•==•=====~= ==========c=============

Bestämmelser för åtgärder i syfte att öka f lygsäkerheten i svensknorsk-danska farvatten samt i gränsområdet mellan Sverige och Norge
genom samarbete mellan de Do.nsku, Norska och Svenska f lygxapnen.
(12 bilagor)

1.

(Detaljbestämmelser)

Ändamål

=======

De följande bestämmelserna reglerar viss samverkan av svenska flygsäkerhets- och räddningsorgan med motsvarando danska och norska
kontroll- och räddningsorga.n i syfte att över farvattnen mellan
Danmark och Sverige samt över gränsområdet (farvatten) mellan Norge
och Sverige uppnä största möjliga fly{Jsäkerhet. Därjämte skall ofrivillig överflygning av riksgräns om möjligt förhindras.

I nämnt syfte .skall vidare danska, norska oc h svenska militärflygplans

a)

övervakas under flygning över internationella vattenområden r.1ed

stor flygtrafik, främst för undvikande av kollisionerJ
b) vid behov kunna erhålla navigeringshjälp och väderleksrapporter
frän lämpligast belägna radiostat.i oner i de tre ländernaJ

c)

i fall av nöd kunna genomföra nödlandning på lämpligast belägen

för nödlandning upplåten f lygbas eller erhålla undsättning från
lämpligast beläget räddningsorgan inom de tre länderna.
Utväxling skall rutinmässigt ske betr sådana uppgifter som erfordras
för att ständigt hälla flygsäkerhetssamarbetot effektivt.

2.
2.l.

Tilläm;I?ninti

======-===-

Eskaderchef samordnar det löpande flygsäkerhctssamarbctet ge-

nom direktiv nedåt och samråd i sidled.

2.

Flottiljchof ansvarar för don löpande verksamheten hos sig underställda och i flygsäkexhetssamarbet et medverkande organ och utfärdar
erforderliga " lokala" bestämmelser (enligt p 13 nedan). Fljch utför
därjämte erforderlig planläggning m m för nödlandningsövningar
dels för ogon personal , dels på egen flygplats .
Anmälan om utfärdade direktiv och lokala överenskommelser göres
till CFV varvid skriftliga bestämmelser och anvisningar' ,:insändcs i
3 ex (direkt till FS/Tele) .
~2 , För

flygande personal och fyl erforderliga allmänna föreskrif-

-i;or utfärdas på MF'S •
~·::·

..

~·

~~~~~gg~~~=~~~~~~g~~=~~~=g~~~~~~g~~~~;~=~=~

Deltagande trai'ikledningar, flygsäkerhotsorgan och övriga markorgan jämto uppgifter om passningstider och postadresser m m se
bilaga 1 •

. . /1

. . i,.

4. . th:gJ?l§:!§.~!:

-----==-----

För nödlandning upplåtna flygplatser jämte telefonadresser och
anvisningar för meddelanden om användbarheten, se bilaga 2 .

./1

Väderlekstjänst.

==========-====

Ordinarie och oxtra flygplatsprognoser och observationer utväx~

J

6.
6 . 1.

enligt bilaga 3.

Sambandst~änst

=========-====
Samband mellan markorgan i respektive länder upprätthålles

på telefon, f järrskrift (bl a telex) och radio . Ev erforderliga
åtgärder för att säkerställa eller underlätta snabba samband
vidtages genom CFV försorg (t e efter förslag från eskch eller
fljch) , Radio får användas först efter tillstånd av försvars staben i varje särskilt fall (för varje särskilt ändamål) .
Samband med .flygplan i luften upprätthålles inom de frekvensband som täckes av flygplanens kommunikationsradio . Trafikmo-

./1

toderna anpassas så långt möjligt till förefintliga internationella
föreskrifter (so "Procodurer 11 , punkt
~estämmelser

7 nedan),

beträffande anropssignaler, frok:vensor, signaladrossor

(även teloxnr), förbindolsekontrolf . och felanmälan, se bilaga .l.

6.2.1.

Trafik mellan flygplan och markorgan eller mellan flygplan

ur olika länder utföres på engelska med vanligt samtalsspråk utan
andra koder och förkortningar än de som återfinnes i bilagor onl

P' 7

nedan. ICAO-alfabetet och engelska uttalsbenämningar på siffror

användos.
Trafik mellan samverkande markorgan utföres på det egna landets
språk (vanligt samtalsspråk utan andra förkortningar och fackutt1'yck
än de som återfinnes i bilagor till detta avtal eller i lokala
överenskommelser). Vid tolofonering uttalas alla tal siffervis,
Bokstavering utföros på engelska enligt ICAO-alfabotet, - Föreligger i något fall språksvårighotor må engelska tillgripas.

6.2.2.

Deltagande flygplan använder gemensam nationell anropssig-

nal åtföljd av flygplanets egen anropssignal.
Dansk gemensam anropssignals

Dana

Norsk

"

Il

Nora

Svensk

"

Il

Svea

Anropssignalerna "Svea", "Nora" och "Dana" uttalas på "nordiskt
sätt".

7•

Proced'u rer

==========

7.1.

Trafikförfarande,

7 .1.1.

./1

Trafik mellan

enligt bilaga

sker

4.

7.1.2 •. Trafik mellan
~tatioE.

2..V.~.n~k! fll,g,Rl~n_och_d!:_nE_k_yojlk_s.d~

E_v~nskt .f.lyg~lan_o,2.h_dansk_(!!,O.E_sk)_kontr~ll

sker enligt Flight Information Publications (FLIP).

7 . 1..3 .

Trafik mellan
sker enligt bilaga 5.

7 . 1.4.

!!,O,!.Skt_f.bYKPla!!,

~c]! _!V~nska

lg'l_S_!

I

sker enligt FLIP,

Trafik vid ,E.ej_l.landE_iE,K skor enligt bilaga 6.

7, 1. 6. Trafik vid

!_adarl~n.2:_nin..8:

(GCA) skor enligt bilaga 7,

7. 2. tnRiVning av position och kurs.
/"\

,.2.1.

PoE,.i.!_i~ . anges

i bäring (QTE) och avstånd (grader och

kilomotGr ollor nautiska. mil) eller. i GEOREF (närmast 5' - multipel)•

7.2,2. KU!_s_tj)-1

~a~

(Q.DM) anges i grador åtföljd av distanser i

nautiska mil ( ollo_r· kilometer) •

7.3.

Pojlsignaleringens tillämpning.

7 • 3.1. .! fall_a~ !!,Öd följes FLIP trafikförfarande.
Om omedelbar fara ej föreligger tillämpas trafikf örfarando enligt

W•

(ovan).

7, 3. 2,

Funktionskontroll (prov) på nödfrekvensen sker efter sär-

skild qvorenskommolse mellan regionalt samverkande chefer , Cefyl
~

11

orienteras (i förväg). - Varje kontrollanrop inleds och

avslutas med "This is a test",

7,4,

./1

Trafik mellan .2:_a!!.s~t_(!!o!.sktl !_l;ig~l~n_o.2_h_n~rskt i.,d~n~k.~)

~oE_t!.°1.lor~aE.

7 .1. 5.

d~nskt ~11.er.

Nödmanövoro

Flygplan, som förlorat radioförbindelson och oj vet sitt läge
utför nödmanövor enligt FLIP.
Flygplan, som förlorat radiokontakt, men kan orientera sig till
flygbas i Danmark eller Norge, flyger på låg höjd (helst 50 m)
över kontrolltornet parallellt med landningsriktningen och vingtippar för att få landningstillstånd. Tillstånd att landa erhållos genom Bränt ljus från kontrolltornet, (Erhålles rött ljus ut för flygplanet ett trafikvarv och passerar ånyo kontrolltornet
under vingtippningar) . Jfr OSF kap V,

./1
./1

8.1.

Räddningscontralor.

Danmark:

RCC Karup
Telefon: Karup 120

Svorigo&

Cofyl Stockholm
Tolef on: Stockholm 67 96 00/C efyl (kontorstid} . ·

67 95 04
Norge

(övriga tidor)

RCC Oslo
Telefons Oslo 44 78 99/65
RCC Stavanger
Telefon: Stavangor 441 83
RCC Trondhoim
Telefon& Stjördal 4811/20, 103
RCC Bodö
Tolefon1 Eodö 211 90

Postadresser och toloxnr m ro, so bilaga 1 ,
8.2,

Flygräddningstjänston organiseras enligt do riktlinjer som

anges i "Soarch and Roscuo, Annex 12, to tl1o convontion on international civil aviation" varvid det för varje land av respektive
luftfartsmyndighot
fastställda
räddningsområdot gäller, Danmark
•
•
<
ansvarar dock för räddningssaktioner på Bornholm och över danokt
territorialvatten däromkring.
Utöver vad i Annex 12 angivits om räddningscontrals ansvar för
räddningsvorksamhcton inom egot flygräddningsområdo startar räddningsorgan räddningsaktion inom annat än egot f lygräddningsområdo·
när behov uppstår, t e om räddningen därigenom kan ske snabbare
eller säkrare. På samma grunder kan hjälp tillkallas f rän annat
land för räddningsvorksamhet inom egot fly gräddningsområdc. Erfor, /l

dorliga tillstånd för passage över riksgränsen inhämtas , so bilaga 9,
Orientering till för området ansvarig räddningscontral skall i förokornmandc fall snarast äga rum .

8. 3.

Om radarstation upptäcker flygpl an , som utför nöd.manöver ,
orienteras närmaste tra.fiklcdning (kontrollorgan) som om möjligt
dirigerar flygplan till hjälp . Ledningen av undsättningsflygplan
bör ske direkt frän radarstationen om större snabbhet och säkerhet
därigenom erhålles , Undsättningsflygplan utför vingtippningar när
"kontakt " erhållits och leder därefter dot nödstäl l da f lygpl anet
till närmaste lämpliga landningsplats ,

6.

8, 4.

Pcrnonal som utför flygövningar inom av detta flygsäkerhetsav-

tal berörda omräden bör vara utrustad med nödradio av typ SARAH (eller motsv). Räddningsorgan med sökutrustning för S.ARAH finnes i
Danmark och Sverige.

9.

~~~~~~~~~~3=~~=~~~g~~~~~~~~~

Vid omfattande flygverksamhet inom omrädo nära riksgräns eller över
hav mellan resp länder orienteras ömsesidigt. Detta är särskilt viktigt när väderf örhällandena päkallar snabbt ingripande vid undsätt~ ng

av ev havererade flygplan eller om nödlandning bedömes kunna bli

aktuell. Sådan orientering kan omfatta antal flygplan, färdvägar och
positioner, frekvenser, anropssignaler och tider.
~

vrienteringar utväxlas mellan direkt samverkande trafikledningar
och kontrollorgan, se p 10 nedan. Svenska trafikledningar ges underlag genom viss förhandsmeddelandetjänst, se MFS.

Löpande flygsäkerhctsmeddelande utväxlas mellan närbelägna flygsäkerhetsorgan (trafikleder, kontrollör, motsv), se bilaga 1. Om under pågäende radarövervakning flygplan iakttages överskrida (eller förutses
kor.runa att överskrida) riksgräns ingripes snarast enligt följande:

.,_.

10,1 • . oget lands flygplan genom egen trafikledning (eget kontrollorgan).
~

lu.2.

annat lands flygplan - rapport till detta lands närmaste kont-

rollorgan (trafikledning).
Kan förbindelse erhållas direkt med flygplan (t e om orientering om
anropssignal och frekvens erhållits) kan i brådskande fall anvisningar lämnas direkt till flygplanet från trafikledning (kontrollorgan) eller radarstation.

11.1. I avsikt att ~ möjligaste män underlätta säker nödlandning
(undsättning) i fall fav nöd (även under ogy~hsamma väderleksförhållanden) må i begränsad omfattning särskilda övnfngar i räddnin~stiänst

'

och i nödlandning pä utsedda flygplatser övas. Nödlandningsövningar
utföres i första hand av förbandschofer och utbildningsofficeraro.
Tillstånd till övningar i nödlandning inhämtas (gives) i förväg enligt gällande bestämmelser för främmande militär luf'tfart till vo./1

derbörande lands territorium, se bilaga 10.
Tekniska uppgifter om erforderliga bränslen och ol3or etc samt om

./1

anslutningar, se bilaga 11.
Gällande föreskrifter för tullklarering skall tillämpas.

~-

11.2.

Ekonomiska före skrifter.

ll.2.1. Svensk militärflygplan, so~ landat pä flygplats i .Danmark
eller Norge, erhåller genom basens försorg erforderliga drivmedel
samt andra förnödenheter . och tjänst.e r. Samma gäller, då danskt eller norskt militärflygpla~ landar "på svensk flygplats.
ll.2.2. Betr ~riV!:!e.!!_e];. skor ingen debitering utan regleras kostnaderna centralt .genom FF försorg enl följande.
a)

Drivmedel, som svenskt flygplan erhållit vid dansk eller norsk

flygplats, anmäls till FF på sätt föreskrivits i IntI mom 454 ifråga
om tankning pä civil flygplats.
1

b) Drivmedel, som danskt eller norskt flygplan erhållit vid svensk
flygplats, anmäls till FF på flj månadssarrunandrag.för drivmedel jml
IntI mom 490. Härvid hänvisas till denna f o A, varjämte flygplanets
hemland anges, t o ''Fo A 11/60, Norge".
ll.2.3. ~e,ir_ö:!:_rigi!:, fö,!.nöd~nhe.ler. _2.Ch ,!_jänst~ (t o fplunderhåll,
resor, telefonsamtal, förläggning, förplägnad, läkarvård m m) sker med undantag för sådana, för vilka vederbörande önskar betala kon.tant, t e redovisning i samband med reseräkning - ingen debitering
av flj. Dylika kostnad.er antecknas däremot fortlöpande och anmäls

av flj till CFV före den 15/7 i vad avser kostnaderna under det sonast förflutna budgetåret. Härvid hänvisas till denna f o A. Slutlig_reglering av fordringar och skulder gentemot Danmark och Norge
/ sker genom FF (SjvS) försorg. Motsvarande rutin tillämpas i Denoark
och Norge.

l

a.

Relativt täta personliga kontakter är nödvändiga om flygsäkerhets samarbetot skall kunna ständigt hällas på. erforderligt hö ~ nivå..
Personliga överläggningar bör ske dels vid de tillfäll~~· då bestämmelserna skall rutinmässigt granskas, dels omgående så snart erfarenheter från rutinmässiga övningar eller verkliga händelser visar
svagheter i systemet .
Eskaderchef (flottiljchef) insänder till CFV uppgifter före personalbesök enl följande~
r--...

a) Svensk personal till Danmark (Norge): Formulär för utrikes
tjänsteresa (FCS 1170) i ett ex (direkt ' till FS/Per ) •.Framatäll:". . .'\gen bör vara CFV tillhanda an vecka före aktuell tidpunkt. I brådskande fall göres framställningen med signalmeddelande ,

•

i

b) Dansk (norsk) personal till Sverige: Uppgift i ett ex på vederbörandes grad och fullständiga namn samt tjänstgöringsort (och
försvarsgrenstillhörighet). Framställningen skall normalt vara
CFV tillhanda 2 (helst 3 veckor) före aktuell tidpunkt. - I brådskande fall göres framställningen med signalmeddelande, För rutinmässigt återkommande besök kan i regel inga medel för representation påräknas~

13.

~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·

Det lokala f lygsäkerhetssamarbetet mellan trafikledningar (kontrollc an) skall regleras av lokala bastämmolser varom överenskommelse
träffas mollan berörda chefer . Stomme för lokala bestämmelser, se
bilaga 12 .
~

Lokala detaljproblem löses genom samräd m~llan lokala myndigheter.
Anmälan om lokala överonskommolser (bestämmelser) m m_göres enligt
p 2 ovan .

Ett effektivt flygsäkerhetssama.:rbota förutsätter att do grundläggande

bestämmelserna hålles aktuella genom att erfaronhatsmässiga och av
teknisk utveckling betingade ändringar införes.

./1

Eskadorchef och flottiljchef skall i samband med kontrollen av do
lokala bestämmelserna (jml bilaga 12) granska jämväl föroliggando
bestämmelser . Förslag till ändringar insändes till CFV i tvä ox
(dirokt till FS/Tole).

Dessa bestämmelser gäller för Sverige och grundar sig pä av svenska
försvarsstaben utfärdade allmänna buötämmolser.
Lika bestämmelser utfärdas i Danmark och Norge av danska resp norska
\
,~

flygvapnen. _

Fo A 11/1960 uppävos

T Rapp
Chef för flygvapnet

Bilaga 1 till fo A nr 9/1961

Rutinmässig samverkan skor mellan nedanstående flygsäkerhctsorgan.

1.
1.1.

Danmark-Sverige.

ADOC/soc
~oc/soc

1.2.

Karup - Luftförsvarscentral "Skäneområdot 11 (alt FlO).
Karup - Luftförsvarscontral "Västkustområdot" (alt F9).

Norge - Sverige.

soc/ö - Luftförsvarscentral
soc/T - F4.

"Västkustområdet" , (alt F9).

I

SOC/N - Luftförsvarscentral "Övre Norrlandsområdet" (alt F21).

2.

1\J °I

Deltagande markorgan.

\5

GJ'.~ . /

Utöver trafikledningar och flygsäkerhetsorgan vid medverkande flygplatser V..
och i Danmark jämväl 1'1IL/ATCC (Denrni1) deltager nedanstående markorgan. 1
I

{

I~

'11'

j
~

~~\~--

FUnktion

Anropssignal

I

Danmark
ATCC
Flyf ixerkaodo (VHF)l)

I

. .

VRF/UHF pejlor
...

"

..

KARUP

SKRYDSTRUP.

Il

VAERLÖSE
TIRSTRUP
CLIPI'ER
BLUELIGHT
ICECAP
SHYLOCK
LADYBIRD

VBF 2fUHF pejlar
Flyiradarstation
Il

•
"
Il

REDPIPE
DENTIST
MUSKAT

Il

. . .

... . . .

. .

·-

Il

. .
Il

MIL/ATCC
MIL/ ATCC
FSN ÅLBORG
Il

'
<

(

KARUP

SKRYDSTRUP·
Il
VAERLÖSE
Il
TIRSTRUP
FRS SKRYDSTRUP
Il
SKAGEN
" BORNHOLM
" MULTEBJERG
Il
SKOVHUSE

"

(
f

\

i

-~·

Il

Il

DENMIL
DENMIL
lt:SORG

Il

Nort:l:e
..
Radarstation

Ingäende stationer

.

SCEl'TlC
YANKEE
SPEAKER

RYGGE, TORP
GARDEMOEN, FORlIBBU
LISTA (KJEVIK)
ÖRLAND, VAERNES
BODÖ, (BARDUFOSS)
SOLA

..

2.
forts .

1

Funktion

I

Ingående stationer

Anropssignal

Sverieie
Pejlkryss, VRF

.ÄNGELHOLMS KRYSS
SÄVE KRYSS

Il

' VHF
Pcjl VHF
Pejlkryss, VHF

FRÖSÖ RADIO

FlO, F5, Fl4
F9, F7
F4

K.ALLAX KRYSS

F21, , f!RUNA

1

1) Flyfixerkacdon omfattar stationerna SKRYDSTRUP, Å.LBORG, TIRSTRUP och
VAERLÖSE på. 121,5 MHz och ÅLBORG, TIRSTRUP, VAERLÖSE, KARUP SKRYDSTRUP på
117,9 MHz. 117,9 MHz användes i första hand som trafikledningsfrekvens (TWR)
p-q,rför övningsanrop bör ske på 121,5 MHz.
~) Manuell pejl.

3.

Passningstider.

3.1. Samtliga
markorgan (även flygplatser enligt bilaga 2) håller rutin~
•=
..
mässig beredskap för medverkan i flygsäkerhetsarbotet under normal flygövningstid d V s måndag - fredag (gemensamma vardagar) 0900 ·- "163ö MET~
Lördag samt dag före sön- och helgdag upprätthålles l tim beredskap mellan 0900 - 1030 MET.

3.2. Framställning om utökad beredskap (medverkan) göres om möjligt sena.st en vecka i förväg och i regel till MIL/ATCC i Danmark, Luftkomman~en resp Chefen för Luftkorrunando Nord-Norge (LKN) i Norge resp Cefyl
i Sverige. Avser framställning om utökad beredskap enstaka ma.rkorgan och
korta tider må den med kortare va.rser ställas direkt till lokal myndigh~. Kan begäran om utökad beredskap (medverkan) icke tillgodoses meddel~d detta omgående.

3.3.

Inställes för något (några) av de deltagande markorganen den rutinmässiga beredskapen orienteras om möjligt minst 2 dagar i förväg och
i regel till MIL/ATCC i Danmark, Luftkommandören resp Chef LKN i Norge
och Cefyl i Sverige.

4. Frekvenser.
Användning
} Danmark
Nöd

övningar
Allm navhjälpmedel

NaviP-:ation

. Landnin,go
UHF

VRF

VHF

I

121,51 ) 2 >
121,51 ) 116,14)
121,5 1 ) 116,14)

121,5 3 )
116,15)

UHF

·.

Forts.
..

Användning

Navigation VHF

..

Landning

URF

...

VRJ1'..

UF~

Norge
..

Nöd
övningar

121,5
116,1

Allm navhjälpmedel

116,1

121,5
116,1
116,J:

Sverige
Nöd

116,1

121,5
4
116,1 > 121,5 2 )
Övningar
Allm navhjälpmedel 116 1 4 ) 121,5 2 ) '

ll
4l
l

Anm.

243,06 )
257 ,·8.6 ) 9 )

121,57 )
116,i5)

243,0 6 ) _8 )

257,8 8 )" 9 )

,

D/F FIX

2 RADAR FIX

3 D/F Homing (endast ALE, TIR och VAR, jfr p 2, anm 1) och GCA
RADAR FIX, e~t~r arunodan e.ller inledande anrop på 121,5 MHz · ·.·
5 GCA, efter anmodan eller i'nledande anrop på 121,5 MHz
6 D/F Homing - endast F4, F9 och F21
7 Flygplatser'·
8 Endast F4, F9, FlO, F21 och Kiruna
9 Endast efter anmodan
.. .

..

T.elefon- och

p o stadr~sser
I

till regi onala myndigheter.

.. . · · · - ·Telefon ·

Myndighet
-·

~

Postadress

- ... ·- ·-· -· -·.

Danmark
FLK ·· ··

Vedbaek 501

FTK

Karup 120

FSN Vedbaek, Vedbaek
Gedhus pr. ~E1-vrå

Herning 2391
Viborg 1528
MIL/ A'rQC

Karup 120
}
Hernin.g 2 391
Viborg 15'28 ..

lokal 392

Gedhus pr. Kplvrä

lokal 354

Gedhus pr.

0

..

RCC

Karup 120
}
Herning 2391
Viborg 1528
..

Norge

. .....· . . . . .

Oslo 696680

Luf'tkommendören

Luftkommando NordNorge . Eodö 21080

Voks~nlia, ~

Bodö

Sverige

CE 2
CE 4

··

-..... · -

Ängelholm 20300
_. Luleå -10490

·B erörda l"f'c ·; ·se -SigFA1II - " · · ·-1

E 2., Äng_elholm

E 4, Luleä

..

Kpivrå

6.

Fjärrskriftadresser (tele:x:) •_,,,
_/

-- Adress

Myndighet (motsv) ...

( ICAO)

8:v

Egen tele±

Anmärkning

1---.Nr-.--.-.--N...,.am_...n_tg..-:i_v_a.r_e_~

Danmark

.o)

FLK, Vedbaek
SOC Sjaelland, Vedbaek

o)

F'l'K, Karup

a)

1JJOC

/soc,

Ka.rup

o)

EKKAYX

MIL/ATCC , Karup

EKMCYC

~,

EKMCYC

Karup

EKMCYO

F~ KARUP

EKKA +)
Kar.up

SIG CENT l VB
SIG CENT 2 VB

~

~

4358
4359

SIG CENT 2 KP

4387

iIG CENT 3 KP

Kan förmedla fjärrskrif tmeddelanden
till alla myndigheter
i Danmark.
o) Texten inledes
med myndighet samt ·
STOP t es FTK STOP.

SIG CENT 1 KP

I

I
I

.EKKAYM

4389

FLYVEVEJR KP

FSN ÅLBORG

EICYT +)

9758

FLST AB

FSN TIRSTRUP

EKAH +)

43ea

FLST TIR

+) Med tillägg.
ZTc För tra.filedningen.
YMs För Täderlekstjäna ten.
·YT s F·ö r signalstn.

EKSP +)

FSN VAERLOESE
............ ..... . ... ..

,, '·

... .... .

.

RÖNNE f lygp~~~.s .
..... ...... .. ·····--·-·· .
Nor&'2

-·

I

EKVL +)

"

..
I

FSN SKRYDSTRUP

i

I

~

Informationstjänste, Karup
(FLV NOTAM-kontor)

Vädcrlo·ketjän~~en,

2669
2660

EKVBYX

•

- ·

3261
5771
5772

FLST SKP

5629

EKRN ROEN

1222

LUFTFÖRSV ARET O Tills ICAO-ad.resser
fastställts används
klartextadressering
och telexuppställning
på meddelande.

19060

ESCC RESCUE STH

FLST 1 VAER
FLST 2 VAER

~

EKRN +)

-

Holmankol'.le<-n
.
.. ··. ·. ..
~erativa'oentraler

Rädqningsoe.ntraler.
Flygplatser
,--....

~

i
1

.rige

FV, Stockholm

ESCCYA

FLYGVAPNET STH
CE2, Ängelholm

Förmedlar f järrskriftmeddelanden till alla

myndigheter i Sverige
Te:x:ten inleds meds

ESDBYX

CE2 STOP

CE4, Luleå

ESPAYX

RCC, Stockholm

ESCCYC

Cefyl , Stockho1m

ESCCZC

Flyginf ormationstjänsten ·
vid FS (Cefyl)

ESCCYO

8333

AERODROME LLE

Texten inleds meds

CE4

STOP

')

forts .

(ICAO)

Mil väderlekscentralen
(MVC), Stockholm
Lfc "Skåneomrädet"
Lfc "Västkustområdet"
Lfc 11 övre Norrlandsområdet'
RRC Syd
RRC Ost
F4, Frös ön
I
-----'5' Ljungbyhed
}}'7' Såte näs
F9, Säve
'"'10 , .Ängelholm

... J.4, Halmstad
Fl7 1 Ronneby

F21 1 Luleå
Kiruna flygplats
Flygväder~ekstjänsten,

Kiruna

Anmärkning

I

. ESCCYM

'

ESDKZA
ESIEZA
ESPFZA
ESDIZA
ESCRZA
ESCG.,, 1)
1)
ESDA~ •
1)
ESIB ...

I

4844

RRC SYD KKR

6560

AERODRO:ME OES
I

l

1) Med tillägg av:
ZT: För trafikledn.
YM: För väderlekstjänsten.
För
signalstn.
YT:
YX: Varvid adressat/
avsändare förtydligas i texten.
Den egentliga
texten föregås av
ordet STOP.

1)
ESDE ••
1)
ESDF ••
1)
ESPA, •
ESKI •• 1)

3555
4560

AERODROME HST
AERODRO.ME RBY

8333
8752

AERODROME LLE
.AERODROME KRN

Civil.

ESPKYM

8757

i\iiET E8WZ KRN

Civil,

.. .. .. ·-·

. .

Nr

1)
ESIC, •
ESDB •• 1)

~

...

Egen telex
Namngiva1·e

.Adroes

M_yndighet (motsv)

.-

.

..

..

"

-.

i

..

T• ·Trafikexempel · på· f' Järrs krift •
De i exemplen använda- adresserna får icke betraktas som standardadresser,
utan avsändaren är :alltid ansvarig för att rätt adress och prioritet åsättes meddelande,
A.

Medd~lande_från Sv~rig~.

~·

Meddelande tili flyginf ormationstjänsten vid FS (Cefyl) samt danska

informationstjänst~n,

t e flygfältsbesked:

J J ESCCYO EKMCYO
261320z ESCGZT

TEXT
~·

Meddelande till Cef;yl samt danska. myndigheter, t e

längd beredskap:
. FF ESCC 'lJ] EKMC YC

· 261330z ESICZT
T;EXT

begära~

I

om för-

I

~·

Beställning av extra prognoser, observationer o d från danska
myndigheter:

GG EKKAYM EKYTYM EKVLYM
261340z ESDBYM
TEXT
Me~d2_l!::?de_f,E.än ~a..!!,myk.

B.

Ex 1.

Meddelande till RCC Stockholm från RCC Karup, t e när ej förut
beräknad landning hastigt kan bli aktuells
~

D.u ESCCYC

l 71416z EKMOYC
TEXT .
~

(

~·

Beställning av extra prognoser, observationer · o
myndigheters

d

från svenska.

GG ESCC YM ESIC YM ESDEYM

171420z EKXAYM
TEXT
. .

8.

Förbindelsekontroll och felanmälan.

Kontroll av direkta. telefon- och fjärrekriftförbindelser (ej telex)
u --.)res omkring kl 0900 MET varje dag passning eker. Närmare anvisningar införes i lokala detaljbestämmelser (bilaga 12).
',· · :··· .·~

.....

.. .

,

.

.. ...: .·_·.

\'

.

Bilaga 2 till f o A nr 9/1961

Vid nödlandning användes i första hand någon av följande flygplatser .

1.

Flygplats

Anropssignal

(

Ovriga up:rr
gifter

Telefon

I

Danmark
Ålborg

Ålborrs-3)

EKYT

i.iborg 32300

I

Se lfotam

"Danmark C11

-----\

Tirstrup

EKAR

Karup

EKKil.

Vaerlöse

EKVL

Tirstrup 3 )
Karup 3 )
Vn.orlöso 3 )

Bygge

ENRY

Rygge towcr

Gardemoen

ENGM

I

~

'l'irstrup 63

Il

Karup 90
Fulda 972000

Il

· Gardemoen towor

Notam
I Se" Narge"

!11oss 4178
Gardcmoon
8063
..
· · ~

- -.. . ....

ENTO

Torp tower

Sandefjord 66456

Kjevik

ENCN

Kjovik tower

Kristiansand

Bo dö

ENBO

Bodö towor
Bardufoss tower

Bodö 21190
Moen i Målselv 224

Örland tower

Opphang 111 eller 124

B~du'.f. oss;::. ~ENDU

ENOL

örland

s.

I
\

9538

I
i

J._,'J ~

~ c:.f
'

Sverige
· F ·17 - --.

---Esnr-··
"'

F_ 5 . . . - . _.l!iSDA
; F 10 .
ESDB
; F . 14_" ~
E~J?fll
jF

9
1
F 7 ·.
4
i F 21 ·

ESIC

ESPA

! Kiruna

ESKI

ESIB

lF

ESCÖ ·

---

· Ronne13y2 _).. ·

. .

·. . ·2)

1..LJUngbyhed

··---· -

'. Xngclholm 2 )

. Ha,lmstad~)

2

Säve )
_Såtcnäs 2 )

!

1

Frösö 2 )

· Ka.11aic 2 )
Kiruna 2 )

~ xärlirtge · 182·;_:-195 1 ) _____ -· -··-··· ···st; "MFS

.
.
d . 1)
.... •. Klip:pa.n ...4.07.QO ,_ ..~.D.35.1-.. .. - . .. .
: .Ängelholm 20300, 204801 )
· ~almstad 18290, 11682 1 )
1
'
Göteborg 172890 ~ 660310 )
Tun 505, 30200 1
. Östersund 17300,43102 1 )

.

av · "t ower", "a.pproach" eller "GCA" •

.. .

.11
Il

Il

Il

Med tillägg av · "tornet" eller "radio" enl SigFA II.
.

Il

Kiruna 14193

: 2)
: 3)

till~gg_

Il

Il

Trafikledaren direkt·.
. .

Il

Luleå io490; 1427})

!1)

Med

I

I

•.

Torp

I

l

Il

Norge

'

11

-

I
..

\

\

2.

Uppgifter om flygplatserna .( i form av MFS eller NOTAM) sru::-it

2.

kontinuerliga rättelser och ändringar översändas av resp land
till

Land

-

Antal
ex

Danmark

3

NiIL/ATCC, Karup

Nor ge

3

Flyväpnets NOTAM-kontor, Fcl'J:lebu,
1;ysaker

3

Cefyl, Flyg"Vapnct, Stoc,th_o}]l__~.2.

'----..

I

Ad1·ess

dverige
1)

Telex 1 )

4387
1222
19060

Se bilaga 1

~

3.

Tillfälliga inskränkningar i användbarheten av en flygplats medde-

las i regel med f ,järrsY-.rift (telex) enligt p 2 ovan.
I brådskande fall medde las uppgifterna på enklaste sätt till samverkande re gi onal myndighet (som därvid svarar för erforderlig
vidarebefordran inom eget land).

Eilaga 3 till fo A nr 9/1961
.__;,_,.

Väderlekst~änst.

==========-====

1.

Allmänt.

Flygplatsprognoserna avfattas i för taf gällande internationell kod.
Ändringar till taf utsänds normalt inte.
Observationer utförs varje hel timme, avfattas i för aero eller synop gällande internationell kod och kan vara f örscdda med trendprognoser.
2.

Sändning av flygplatsprognosor och observationer.

Utväxling sker måndag - fredag (gemensamma vardagar). Brådskande väderleksmeddelanden kan vid andra än i tabellen angivna tidor utväxlas direkt mellan
samverkande flygsäkerhetsorgan, jfr p 5 nedan.

Flygplatser

Land

Danmark

Norge

Sverige

Alla i avtalet berörda danska flygplatser - Alla i avtalet berörda norska flygplatser - (e.j Lista)
Alla i avtalet berörda svenska flygplatser

Giltighetstid

Taf
Tid för l)
utväxling

GMT

GMr

06-15

. 0540

09-18
06-15

0810

09-18

o800

07-12

0640

09-15

0840

Aero (Synop)
Observa- Tid för l)
tionstid utväxling
GMT

H+05
05-16

0600

H+05
05-16 2 )

05-16

H+OO

2)

Angivna tider avser tidpunkt för sändningens igångsättande frän resp
central.
I vissa fall börjar obstjänsten först 06.

3.

Rändning.

1)

Aero, synop och taf utväxlas i form av sammanställningar på befintliga
fjärrskriftsförbindelser mellan berörda länder .

4. Extra flygplatsprognoser och observationer .
Vid enstaka tillfällen i samband med större övningar i nå.got land bör utöver
angivna tider prognoser och observationer i begränsad omfattning kunna l ämnas. överensk ommelse härom måste ske minst en vecka i för väg.

\

2.

5. Samverkande organ.
överenskommelse om extra utväxling av väderleksinf ormation skor i regel
mellan följande organ.

Land
• ..

.>X.orge

Vejrtjenesten,
Flyvortaktisk kommando
Meteorologisk Institutt .

Sverige_

MVC (militära Väderleks-

Danmark

centralen) Flygvapnet,
Stockholm

2)

6.

,

Fjärrskriftadress

Telox1 )

EKKAYM2 )

4389

ENMIYM2·)

ESCC~2)

19060

..

JfJ bilaga l.
Meadelandet adresseras i brådskande fall
flygplats väderlekstjänst.

ä~en

direkt till berörd

övrigt.
För att säkerställa att erforderligt underlag finns ·tillgängligt vid
briefing sänds första tafsammanställningen även på telex.

Bilaea 4 till fo A nx 9/1961

1. Position

!Pl:

Capella this is SVEA INDIA YELLOW BRAVO - requ8 st fix - fix -

Heading two

seve~

zero, height ene

thL~usand

fix~

meter - one two three etc -

over •
.Ma.!.kJ.. SVEA INDIA YELLOW BRAVO - this is Ccipella -

st .~nd

by.

11,a.r.k.t I:t-Jl)IA YELLOW BRAVO - this is Cn.pelln. - your P'> si tion is thre0 one
five dcrrroos from Ly8ekil - distance one three miles ( ell.:or: P•' )sttion is
Mike Mih0 one zerc thre0 five).

_!pl: This is SVEA INDIA YELLOW BRAVO - Rcger - out.
2. Position och kurs till viss bas

!Pl:

Capella - this is SVEA INDIA YELLOW BRÅ VO - requ e nt fix and steer

Säve. Heading zerw, heigh one thcus':lnd Meters standa rd (eller: three
thou~and feet) - one two three etc - over.

11,a.r.kJ.. SVEA INDIA YELLOW BRAVO this is Capella - st2.nd by •
.!1.~kj_

SVEA INDIA YELI.OW BRAVO -

y~ur

position is three one five degrees

frdm Lysekil, distance one three miles (eller position is Mike Mike .ono zcrc
three five) steer one ene zero degreos for St.i.ve - distance six five miles •

.E,pl: This is SVEA INDIA YELLOW BRAVO - Rcger - out.

!Pl:

( 5 sek uppehåll) - NORA OS.CAR oQ.e two -

SÄVE KRYSS this is NORA - -

three - NORA OSCAR one two three - over.
this is SÄVE KRYSS - y1Jur pc si tiQn is three one five

degrees frcm Lysekil

!Pl:

~

distanco

ODQ .thr~o

This is NORA - - - - ROGER - outq

mil8s.

Trafik vid pejllandJ.1ing (QGH) . :

.-::··,
-:·

1. Tillstånd att pejllandn $kall begi.i.rn.s mi~.Jt 5 1:iinute:r> före b e räknad ..
.,.

:":.; ;·.,

"plats" över fältet.

2. · Anmälan

~kall

innehålla:

anropssignaler,
beräknat läge,

kura,
fl.ygh'"OJ.dl) '
indikerad fart 3) sar'.lt flygning VMC eller IMC (yäder:förhållanden,. flight
c~ndition2).

Om GCA avses utnyttjas skall anmälan dirom samtidir,t g öra s.

3. Efter tillstånd pejlas fpl in och får 11pl P~ts 11 (jet-fpl över 4 000 m
(12 000 ft)).

.

Under anflygningen med.delar TL

.•·
.·

'

.

höjdmi=itar:i;.n~~ällning2)

..

oc h väder •

Efter "plats" ech efter tillstånd av TL på börjas planen .:ch
till meddelad utflygningskurs.
- -· ···'- --· - . . ·. ..

.. -

.

Under utflygningen meddelas

sv~nger

fpl

..
,

i'.

~~ängh~jd 2 )

och åt

vill~et

·"

håll sv'.ing

t~ll

in-

f],ygningskl;.rs . skall .göras.
Svängh°öjd (riktvärde' - halva ursprunglig8. höjde n plus 500 ··' (1 500 .'ft)
).
.
~~-

C:a 300 .m (~90 ft) över svänghöjd begä res QDR v a r e fter fpl på svlinghöjd
..

påbörjar sväng under fortsatt plane
•

1' ··· \.

•

·~

~ill

QFU •

•

När · svängen är. klar begär fpl QDM och pejl8.s in.
Unde.r 500 ':,m (1 500 ft) minskas sjunlrJ1astigheten till 5 m/ sek.
2
TL 'meddela; sä,.kerhetshö'jd ), som ej får underskridas utan tillstånd från

...

TL •
4. Om \rid inst~·errtsiandning marksikt ej· e rhållits då nv ·TL angiv en säkerhetshöjd (kritisk höjd) nåtts 1'kall landningarnanövern a vbryta s. I f:?.11
av nöd må plane fortsättas (sker på f f eget ansva r). 'Då landning utföres
med höj~rnät'nren inställd på QNH (do.uska eller norsl::a fpl) skall sälcerhetshöj.d (kritisk 'höjd) · anges i förhållande t .i ll hav e ts nivå· (mctsv:J.:;:·ar värdet
för QFE + flyg~latse~s höjd över havet).

2

Trafik•x•muel

.EP1: Såtenäs t•wer, this is NORA - - -, re·q uest QGH, (Quebec, Go.lf,
Hotel) over. ·

11åi:k.!.. NORA - - :.., Såtetä. s tctwer, traJS.smit for homing, ov e~ .
!Jl1: Såtenä~ tower, NORA - - -, (estimated positien), Heading 180,
Flight level 250, airspeed 320 knots, (flight cendit i ens) ever.
(Sändningen bör vara av ca 10 sek varaktighet vid 1. pejlingen, sedan

är 5 sek tillräckligt).
J.1a.Ek.!.. NORA - - -, steer 120, maintain present altitude. - - - over.
""(weather) •

XP1:

NORA - - - ReGER (one, two, zero).

J.18..!kiNORA - - - transmit.
;~l:

NORA

steering 120 - (håll sändningsknappen intryckt i

fem sek), ever.
J.1a.Ek.!.. NORA - - - steer

1P1:

09~,

over.

NORA - - -, 090, •ut.

J.1a.Ek.!.. NORA - - - Transmit.

1J>l:

NO~

- - - Steering 090 •••.••••••••••••••••• over.

J:1a.Ek.!.. NORA - - -

Y•u

are cl•se- te field, tran~mit.

_!p_l: ••••••••••••••••••••••• • .·wer.

11.a.Ek_:. NORA - - -

Y1>11

are passing overhead, tum le.ft, steer 055,

transmit.

·1P1= NORA - - - '.Furning left
~.8.!:k.!..

°'"' :055,

ner.
Start descent now. Turning height 14 000 feet. Avvif'e at

14 QOO fee'l.

1P1:

NORA~- - Passing 14 000 feet now

(QDR) .

·"'{n,Ek.!,. NORA - - - Turn right to inbound heading 320 . You are cleared
down to 3

eoo

feet, over.

XPl:

NORA - - - Starting tum. Inbound heading 320. Cleared te
3 000 feet, eut (QDM).

J1a.Ek.!.. NORA - - - Transmit.

XP1:

NORA - - - Heading 320, altitude 3 000 feet .

J.1a~k.!..

NORA - - - Turn left to 315 yeu are cleared down to 1 000

feet, ever.

1P1:

NORA - - - Steering 315 cleared to l 900 feet, •ut.

J:1a~kJ..

1Pl=

Transrni t.

NORA - - - Steering 315 now at l 500 teet, VMC below, over.

118..!k.!.. NORA - - - Tum right 9n to 320, maintain alt.

· · ,-

3
fpl: NORA - - -

Fi eld in sight, l a nd ing instru!>tion.

!:la!.kl. NQRA - - -

Ru~way

str~ight-in

appro a ch

19, wind 180, lD kn ots. Yuu a r c oleare d fcr

a~d

cle a r0d to

la~d

io l ;

~ ve r .

XJ>l! NORA - - - Cle a r down •
.tl~kl.

NORA - - - Cleu.red te: land.

~:

1) Flyghöjdor anges

a) i "met e r sta:i&a rd" eller "Flight Level",

d v s höj d eo i me ter r e sp

l~-tals fot över flygyta 1{)13.2 mb/ 29.92 tum (inställd på hö j d mäta ren)

vid flyghö jder över gälL-r nd G

,-;e no m;~fmg snivå .

Flygnivå bör icke :;m ge s för sv e nska flyg pl8.n (elle r f'.nd r a flygp l ::i.n med
höjdmäts.r-:m grad e r a d i meter).
b) i "meter 11 /"f~t 11 vid flyghö j d0 r u~der genomgånga höj d.d n.

2) Omställuing av höjdmätare från 101 3 .2 mb / 29.92 t um till QNH/Q T.:; ske r
e fter anvisning av trafikle d a r e n (kontrcllörep ) , då pl~m en

..-.'.\
,.., .. (i·;-;..,
...,,c,o h... '.J' rJ· .__...
•. -•

plane ner under genomg:J.ngsnivån).

a) För danska (nerska) flygplan önskas QNH, för s v enska öns kas QFB.
a) Trafikledaren skall kunna ange höjdmätarinställningen QNH o ch QF"E i
eh eller tum

Hg.

1) Fart anges
för da:'lsk a (no!'ska) fpl i lalep (enstaka fpl mil e1'(ti.'·ur),

för svenska fpl i ian/tim.

1 .. Tillctånd för GCA-landning läml'la s av toro- eller

11

apprcach"

-k~ntrc.11,

SQm anger när övergång skall ske till GCA och vilken fr ekven s 00h

slut~

signal som ~kall användas. GCA:s "traffic directcr" (rci.dartl) leder till
utgångsläge, diir "final contrcler" övertar ' ledningen under inflyg>.l.ingen.
f!. Engelsk standardterminologi används i möjligaste mån. Ff skall kvittera

alla

utom under inflygningens sista dul. Lika så skall alla nya

meddelande~

väsentliga uppgifter

kollaticn ~ ras

utom under inflygningens sist a

del~

Förfarandet framgår i övrigt nede.n.

3. Terminologi vid GCA-la ndninP,.
3.1. Lodnint{ till
Uppgift
Förlu~t

utgånaslä&~

för "infly,crninr>:" •

Terminol11gi
av r a -

di.ofä!\lindelse

Anm

a) If you lose radio contact

Instruktion från tl

change

GCA -di~ ec to r ~m åtg~rd

•••

~

(markst-i.) on

...

ra di~förbind ~ lsc

eller
i f a ll

förlcra s •

·( fr~kVens )'

•.

tr~smissions

b) If no

Meddelas till ff innan in-

are

'received far a period of

·5

V

:fl;j.rgrling,rn påborjå13 ~

secends en Final Approo.ch, "
~iimb t~

••• steer

cC'nta~t ~..

cm

...

(f:r-ekveRs) f~r furthcr instructions.
Identifiering

a) Turp left (right)

P'sitiv identifiering måste
.,

head.ing

~

•• for indenti-

erhålla~ av GCA ~narast.

ficati•n.
b) Tran~mit for che~k

c) In radar contact
<; u
(pe·s-ftiori) ·
"·
~.

Först när identiJ!icring är
säk-c r.

Sppgift

Teminologi

Kurs

a ) What is your hea.dit,g?

K~ntroll

b) Y~ur heading should be

Används för att "fylla ut"

av fpl km:>s.

sändningen.
· Svä:nf8 r

a) Turn_ ~eft (right)

..

För kursändring .

~

a)

Wh~t

is your altitude?

För höjdk9ntrell .

b) Yeur altitude sheuld

Används för

be ••• .

sändningen. ·

o) Maintain your urencnt

Anger för ff att höjden

altitude.

kan bibehåll.'.'.l.S.

d) Desceni (climb) to

För att ändra fplhöjd.

3.t~

"fylla ut"

..

mairtain ••• feet.
Vä.inings-

a) Turn left (right)

Använd s vid kellisions-

map.öve:p

immediately, heading ••• ,

risk. Orsak kan t ex an-

• • .. (er sak).

ge s msd ":for traffic".

b) You. are n&w clear, turn

Anv'.inds när riskeu äp

left (right) heading •••

9ver.

Visu ell mot-

a) Reply not recieved.

För att vid avbrott i

tagnings-

If ycu hear ••• (namn)

radioförbipdel~e

GCA tum left (r_ight)

leru

heading •• •

ner kan .tas emot.

b) Tum ebserved, will

Om fpi kan ta emDt. Om

continue instructions, do

möjligt

not a cknowledge.

följande instruktioner.

a) You are ••• (avstånd i

För att ge ff läge i för-

n.m.) miles ••• (bäring)

hållande till landnings- ;:

~f the aerodrome/field.

platsell•

.

~.

-~

A on troll

~rn GCA:~

. · ~ ..

kontrol-

instruktie-

repetera ~

alla

\)

.

i ..

b) Yeu nre on dawuwind "(be.se) För ,att ge ff fpl läge i

leg, •• • (avståAd) miles •••

varvet.

(bäring till flygplats~).

c) Thi~ will be d6wnwind

För att ge ff fpl läge i

(8ase) leg.

varvet vid kursändring.

d) This will ge a
straight-in appreach.

3
Uppgift

Temipa1ogi

Frek\ieu s-

a) \iha.ijge t ". • • • ( aunan

Om oödvä(l:'l.igt a tt växla

stn) on ·.;. (fr ekvens) und

frekv ens.

vähcling
~

.,

..

~

stai-d' 'by.

.

'

..

(stn ) on ··~

(frekven s).
Fpltyp

a) What is your airo1'8.ft

Anviinds cirn nödvä ndigt •.

type?
Kurs-

a) W1e.at ·, 1ill te your

hastighet

airspeed . e·n dcvowind (bo.se)

Indikerad

fa~t

ange s .

(fina l) leg?
b) Reduce t .-i circui t

För att mius ka till l ämplig

sp eed .

hast i ghe t~

~)

Används ~m sjunkhastighet

~-- .

What will be your

b e rä lcn ~ s~

airspee d on fina l approach?

måste

d) Reduce to appro a ch speed ,

För at t mi n ska till l ämplig
hastif;he t för in f l ygn ing.

Kontroller

a)

Per~orm

initial

~oc kpit

Ncrmalt på modvindslinjcn i så
go d tid 8.t t 1<:.o nt.:.·011 roedhinnes

checlf'. for. J,andning.

före sving· till baslin j en.

I>)

P ~ rfom fi1al c~ clcpi t ..

~-eck fQ~

;andning.

C ~e~k

. Normalt und8r inflygningen
strax

inna~

glidbanan nås.

goar down and locked,
c) C~eck gyrt.

Normalt på medvindsb.njer1 under planflykt .

~rD left (rigat)

För~ .i Jtings

a)

m;iöven

heading ••• tJ,,.is is del ayine

rrir fördröjning ä r oödvändig.
3f0c -sv9:~gal' lifl.dv i.k g f ör

ct.et ta.. ändamål .

4
3.2. Ledning under inflygning
Uppgift

Terminelogi
'

Allmänt

·' Anm

'

a) This is your final

Nä r PAR-op?, ratören
övertar.

contr~ll e r .

•

I

.•\

b) Do B©t a cknowledge
further instructioris. My
transmission will "be . breken
every mile until 2 miles
from touch down.

'

';.

If necessary you will be
able te contact me, when
I am not transmitting.
Glidbana ach

a) Rate of decent on this

sjunkhastighet

approach will be •••

...•..

h) You are approaching
the glide-path.
c) Start your descent N•::iw.
Korrektion i

a) You are sHghtly high

Sjunkhastigheten ökas.

glid banan

/low ~n glidepath .

/min~kas ~betydligt

b) You are high/ low on

Sjunkhastigheten ökas

glidepa th.

/minskaa något..

c) You a re very high/low

Öka/ min.ska sju'nkhastig-

on glidepa th.

heten.

c·.

d) You are on glidepath.
..

·. e) Pull up immediately.

.~ :

Fpl är f a rligt lågt.
FÖljs av procedur för
11

missed apprc-ach 11 •

•.;

'3
Unpgift

Terminologi

Kurs

a ) Your he'.=ldint; ~1 f •• ~ is

Any änu s ntLr fpl fiilj t;; r in-

good.
används

o) Ygu ~re oorrccting
r apidly te

e~ntreliu e .

d) You

c'l)rrectine

2.r-0

~lt

ornE.i.t i vt.

Anvä:-id.s -::m l

t1 bedöm::::.nde .

sh:l wly to centroF;;lin <>.

-"-

e) You :.:.r-::: corr0c ting

nicely to
S vti.np;o.r

~entreline.

Vid stö:::":r·e: L'.irssändning.

a) Turu lef't (right)

heading •••
b) Y~u are slightly off/ f :?..r

!\::m rinv'i.ndc:.s

afLto the l eft/ri ght .-;f

i.urskcrrc l:tion.

för mindre

!>·'

tfre centreline .

c) '!-Urn left (night)
d egre e o. heading

...

Und e r sist a d o l en a v inflyg-

! ••

nipg8n kan ku:ris

ut a slut ~:c s

apl tl b edöma nde.

_,...

a) Distance from touc h-

På

down ••• miles.

halvmil a - från två mil0s

fi n ~tl u n

ge s av stånd va rje

ya rj e 1/ 4 milG.

b)

miles from touchdown.

c) Yeu

~-ir e

.:::nd

9.pproac hing t i1e

g_f thG runway.

d) You a re over -t.;he 8!1d

(!f

the runwa y ••• l cft (rigllt)
of the oentruline .
KontrGll

a) CpeoY: Goa.!' anfi fhps .

Ges på

CD.

2i- miles av" tånd.

Upj!gift

Terminologi

Pådrag

a) Climb i~mediately te

.'.

Avvänds om landningen ej

(höjd) feet, tum left

kan geµomföras. Orsak med-

(right) heading •••

del as så snart sem möjligt.
Vid pådrag i sent skede
skall fpl nå

lä~plig

fart

och höjd innan sväng påbörjas.
ndµings-

n) Clearehce to land.

Tornkontroll har gett

t ill st~l,!

tillstånd.
b) Clear 0d tcuch and go.

G0.A . Minima

.!

För övningslandning.

c) Clearod l~w approach.

~·-

d) Cleared 500 f eet a.p~c.,tt.

-"-

You are now passing GCA

Om marksikt ej erhållits

minima.

skall ff påbörja "missed
approach

p~cedu:rie".

Om ej av nöd tvingad att
landa.
Marksikt

Look ahead för landning.

landning.

--..._
~.

Fpl är i bra läge för

3. Speciell8. iastruktione r ecih

l:mdni,,m,~

med

hjälp av övervakn ings-

radar.
-· rervaknings-

Landniµg runway (11umber),

Oro PAR ej används.

radar

This will be a s oaroh ra-

Höjduppgifter ges endast

(PPiapproao_h2_

dar appro a ch. Your altitude

s~m

should be •••
Banbeskaffen-

Use 0aution when landing

het

runway is wet (ioy), etp.

Under väder-

weather at (fplygplats) is

minima

below minima (väderuppgifter). Reguest intention.

råd,

7
Uppgift

TGrmiMlogi

ATC Clearance

'Enligt l;/delse given

P..V

ATC Ccntrc

Ti118t&nd för fpl E:.tt fly ga
und e r viss8.

förhåll~a~de~ i.porn

kontr·o llz:i r~

cll'3r

ko:ctll.\~ 11-

crnråde.
F5~ ·att

f il separation

Bo gin and cnd turns whGn

ar;v~äida

g;:.rro.kor;:pass 0:n och att

advis5d by th;::; word now .

tl rnt:ddolar niir svänc skall

Rcduc0 ratu of turns to

påbörj~s

Beaäran em

nti~

ändrad kurs-

hastighet för
att crhallo.
rätt s ep3.r <J.-

..

tion
Proc8dur virl
fGl

pe.

gyro

Djr:;r;:;ga.rd ~ ym.~r 1._"'!.yro.

one and onu-half dcgr OG S
pur s0cond.
Turn loft (right) now.
Roll out now.

oc~ avs l~tas.

Trafikexempel för

st~rt

och landnil:},g•

1. Utkörning och start
Fpl läge
På plattan

Tl

])il
"Taxi cleu.rcnce - over".

"Clear ed to h :::lding point.
Runv..ray .......

- Ov er.
Vid banända

"Take -~ff

clsaranc e -

o ••••••••

fO

••••

I

11

"Clear ed to tn.k e o ff - ov er." j

ever".

2. Land2ing och

I

inkörni~g

Fpl läge

Tl

Fpl

5 min från fäl-

"Over • • • ( b e;c: ) ell er

tet

Approaohine; from
at ••• f ee t.

" Ro •;:;r - l eft / right h·:;-md

tr::i.ffic p!J.ttorn.
Rl1nw ~1..~r

:1 • • • • • • • • • • • • • • • • • \I

Landing instructio ns -

Surf:1c\,] wi nd ••

over 11 •

~i·Jli/Q FE .. ~ ~ ...•.•...... ,. .

$" • • • • • • • • • •

Re po rt downvi:-J.d - ovo1· 11 •
Vid början av

"Downwind - over".

"Cl\C!C:.r ·3d te: 'i:i nc..l - Ov.sr".

medvindslinjen
Bft e r sväng

"On final - ove r".

11

Cl 0a.:c-ed to 1:::..nd -·out".

till finalen
På bana n

- ever".
När fpl lämnar
banan

"Clear @f runway - ovQr".

"Roger - Ov e r / out.

11

Bilaaa 9 till f o A nr ~ /1951

P!'ocedur för att ge tillstånd för> rr.ili tära

rf..ddn ingsorgan~

tillträde till

----------====-~---------====~--

---- -

1

annat lands territorium. )

==============
1 . Generella

bestämmels~r 2 )

Rädd~ings~rgan får formellt iGke inpa ssera på (över) annat lands territorium
inna~

erforderliga tillstånd erhållits.

Räddrfin gsoentral som beordrar egna riiddningsorgan till räddning sakt ion so m
berör annat

(av a vt a l e t berört) lands terrotorium i nhämtgr och delger på

lämpligaste sätt räddningsorganet erforderliga tillstånd före grän s passageno
Räddningscentral so m tillkalla r hjilp från annat ( uv avtalet berört) l and
inhämt a r aktuel l a tillstånd enl igt natione lla för e s krift e r. Sådant tillstånd delges den aktuella utländska r äddningscentr:J.l en (tillkallat räddningsorgan) antingen samtidig t med framställningen c·m bistånd e ller på
lämpligaste sätt före gränspas6agen.

!o: Danska (norska) räddni!lgsorgan till Sverige •.
2 .1. Grundbestämmelser återfinnes i SF 467 /1925 ( TilltF....idcskunt;örc:lscn).
2 .. 2. Dansk (norsk) räddningscentral _sem av.s8r beordra_ (scm. b e C"rdr.~t) räddningsorgan· till. undsättning' på sv onsl<t t.:Jrri torium ..öcd~u· 'på sn:ihb ::i. ste.-~sätt
( t e per te.lef~n) via eget lands diplomatis ka r epr0s0nt'J.tion tillstånd hos
svenske. utrik osd epartementGt (UD) ~ V0d8rbör~ndc am bassa d bör härvid muntliti
frp.ms~ä llni_n~ . ·~-~~l UD_L.~oök

res i - vanlig
·.

'

G8.ll s r att

sv. riftlit;

fn.mstiillning diircft e r Gö -

crdning~

Tills'tån d meddela.s av L1D dels muntligt ( efter den muntligs. fr amstillningen)
dels _p& sedvanligt si:itt ( efter den föl,i8.nde s kriftligo. frn.m.s tiillningel.l).
UD delger ch rJfen för SV •'m ska flygvapn et ( CFV) 3 ) det m1'l.ntl i ga tillståndet.

1) Civila räddningsorgan kan inpa::sera på (ö ve r) anna t l and!! terri trJrium
inom r amen för gälla~de f'O:r:ordn ing:l.r ( t e tull- och passförordningar).

!) Tillträde för danska

(n~rska) räddningso:::'-gan till norsU (danskt ) område

r egleras inom r ame n för No.t9.
3) Ringes till "Ccfyl" ( Centralg, flygsäkerhetslednin,~on), tf'n 67 95 00/ 414
(riattkoppl 67· 95 ·04).

i..lJl

i.rnde;_~r?.ttflr

bGtr det skriftliga tillståndet chefen fö:::- Försva-

rE:ts K"mma~di!expedi.tl.,r: (CFKE) ~ch Luftfa!'tsstyrel3en (JJfä). CFKE
ci.elger ~hefen f ö~ svenska försvR.rsstaben (CF3t) ooh CFV BD iiedut;
(givna tillstån_d ).
I det fall möjligheten att :rädda liv kan äventyras (går fÖrloro.d)
genor.i der-i tidsutdl!'äkt som ovanstående förfarande innebär må dansk

(n~rsk) rädd~ingscentral fiärutöv er göra en förhandsförfrågan di-

:r:ekt

via CFV (Cel'ltrala flygsäkerhotsledningen, Cefyl, vil ken är

beman~ad

dygnet runt).

2. 3. Sv en s k räddningsc ent r a l får e·uligt gällande bestämmelser
(Tillträdeskungörel3en) söka bistånd till undsättning på svenskt
terr6t(!!rium endast av civila dEms1m (norsks.) räddningsi,rgan.
r'-

3. Svensk&!. I'äddningserp;qn till Danmark .
3.1. Grundbestämmelser

åte1~finnes

i "Kgl anordning nr 356 af

25/7 1351 angåe~de fr::iemmende krigsskibes och mili taere luftfä.rtöj ers adgang till dansk område under fr edsforhold".

3.2. Sv ensk rädd ningscentra~ (vakthavande 'tporatiensoffi1,icr eller
kGntr0ller)som avser beordra (se m beordraF) räddning~orgnn till
undsättning på danskt territorium begär på snabbaste sätt (t e per
t elefon) tillstånd hos samverkande dansk räddningsccntral, som
har att förfara enligt i särskilt ordning utfärdade nationella an~risningar .,

3.3. Dansk riiddningscentral som söker bistånd av svenska r 8.ddningsorgan gör framställning direkt till
~ entral

saniverk~nd e

svenska räddnings-

(trafikl edning), som efter CFV tillstånd ställer disponi-

bel persons.I och materiel till förfogande.

3.4o Sven sk räddningscentral som

~nt i ngen

begijrt och er hållit till-

stånd och beordr at räddningsorgan till undsättning på

dans~~

ter-

ritorium ell er som efter framställning från dansk r äddningsce ntra l
ställt räddningsorgan till förfogande anmäler snarast f örhållandet
till CFV. Anmälan 3kall innehålla motiv samt uppgift om räddningsorgat..ets tcrgane ns) samm:mstittning, åtgirder ~ ch r esult at. CFV vidareheferdrar avskrift av sådan anmäl an till chefen för Försvo.rcts
K!~mmando expcdi tion

( CFKE) och CFst.

3
4. Svenska

räddnin~sorgan

till Norge.

4. 1. Grund"bt:stämmelser återfinne s i "Rsgler om fr c:ra:ned o

k:r~ g ss !dps

.ccg mili-

taere luft fä.rtpyers adgang til norsk t e rritorium Ulld cr frod si'orhold" (Kgl
re s elusje~ av

19

j a~uar

1951).

-4..2. Sven sk r äddt; ings centra l som <w s er beordro. (scm bGord1°'.lr) rdd clni~:..g30~
gan till undsättning på norsl<:t territorium b egär på snabb2.st •3 s8.t t ( t e per
t e l e fon) vis. svens }: dipl orns.tisl: re pr escnt o.ti?n tilla tå.nd ho ~ norska utrik e s ··
depa rt ementet (UD). Sveic ska ambassFJ.de n gör härvj_d muntlig f:cmnst.'.il l ni ng til l
UD, dl'.tok gäller att s k riftlig fr nm stä l lnin!:-: d9.reft c:.r gö:c0s i vanl i g ordnil')f;.

Tillstånd meddel ;:i,s ev UD de l s muntlig e ft s r d e n muntliga f:r2.r.. st'.illni ngen
följs.nd~ s kriftLL G:':~

på s :::dvanligt siitt .afte r den

deb

1·r:lrr;st 3.llningen. U:D

de l ge r Luftkommandör:::n '.)Ch cl: ~ fen för L cl:ftko1;i;nc.ndo Ih>:::·d-Horge (per t .:; l efon
V ;-

Q
CO.

Luf'tko1nr- ::- r1u· ·o·.,.. ·.n )
'-

0
.!U.~ _.,

-

I,.;

•

~i vn u

tillst ånd.

I~ d Pt
-

fnllm.i
.,.h"-i-·'·n
-.. '..A.
l 1l ,1;
---·0·
· '- ' ~ ..._
1

Ch e:f 2n för L'.·'.S

:'
..~· ·'·i'·

'.J

...;;. 4 C11 (l.'•
GJ..
-'-

d.3lg·~r

lJ·.V_.. ,,.,..,,,,
-

-\.C....l.i.

ved c r bör:mde riiddningscout :i.'<...l

;;;" '·'11
.,.v
._,.. i-'J~Y-r

tiJsutdriikt se m o v e;·i.st&. ende fö rfarG.nde i nnebiir

..._-••. ....,
<>

11iå

( b~;J..
r:·'3 .Y'.

sv m s k

"'1'.·.i 1·1o ~"
• ~ '-. d)

.J...

2.'
.. '10""'
••.-\.....
J,.

d en

r idd pin p:.s C \: l~tr:: l

härutöver görn en f'ö r h=J,nd sförfråG''tn d ir·::o~ t 'ji:.... Lui'-t forsv'l. r e t (Luft k0'11m~'.n
dören/Ch -.fon för LXN) som i d•:;tt;'.:l f::cll ](~::.:1r:. ;_.:_ ,~ tillst:"rn ci. ".; ill d e ;:;::; divJ.. omatisk tillstt.nd or hålli t. Luft komm8.ndörcn/Ch0:fcn fö r LKH d8~~0 :c UD oc!'l vc d e rbör~nde

4.4.

= 3.4.

riddningsc c ntral g ivna prelitlinära tills tånd.

1
l. Generella bestämmelser )
Preliminär plan för övningsnödlandningar uppgöre s i samråd mellan dansl_{a
ooh svenska resp norska ooh svenska flygvapn en inom ramen. för för eliggande

allmänna överenslc~mme lse rörande flygsäkerhetssamarb Gte t. Övning för1~ere
des i regel så att återflygning kan sk e samma dag so m övningsnödlandningen
gen0mföre~ (även i det fall landningsprooedurcn uppr e p~ s). Planen avväges

så att anto.let :ianska (norska ) l andn i ngar i Sverige blir lika stcrt scm antalet svenska landninga r i Danmark (Norge).
"Erferderliga officiella

till~tånd

till övningsnö dla ndninga r b egäre s om möj- ·

ligt sena st 1 månad för e planera d övningsnödlan dning, jfr p 2-3 nedan.
Framställning skall innehålla l.lppgift om avsedd

fly~vä:::;

och l andnine;splats,

avsedd dag r,oh ungef ä rli g tidputfrt f ör (förs ta ) l andn i ng s am t ant a l dG l tagande flygplan (i reeel 1-2),
Erf~rderliga

mindre ändringar betr tid er och : .f'~ygväe;iir i den godkända pre-

liminära planen sker enligt öv erenskomme lse me llan berörda

fly~apenchefer

(räddn ine;scentraler). - Erfordras i:inclrin<-':H.(' i d :~ n preliminära planen b e tr
a,n~,?l flygplan _och/eller 1:1.vsedd l~mJnin.:;spL._"t s s ~:-.:i. 11 sedv-,.n::LiiS s.·::.·:cr.wtällning

görfls härom.
va; je övi:iingsn.ödlandnin_~ (in.om ramen för för oli ::;s:::.ndc öv er en s kommelse) utfö:res

so,~

en separat ö_v ninesflygninr::: . Fly:.o- nincen fä.!' icke ut['.örn et t l ed i

flygför e t 8.g som ingår i pågående militära manövrE: r.
Givna tillstånd till överflygning av svenskt, d rmskt elle.r nors kt t erroto:ciW!l

för att utföra övni nesnödla nclningar förutsätter at t fl y,::;p l 8.ncm till allo.

delar rättar _ sig e ft e r

n~tionellt

g ivno. ·nnvisningar s amt att

öv ~rensk~mna

(eller anv isa de) · flygväenr följes~
Sena st

do.~cn

före avsedd övningsnödlandnin;_s· sö ke s kontakt mellan

borö~da

flygsä ker 1vtsorgan (förbandaohefer) för slut lig be kräft else av tider m m.

2. Danska cch nerska flyp:plan till Sverige. ·
Grundbestämmeiser återfinne s i SF 467/1925 (Tillträdeskungö r e lscn).
Cheferna för danska och norska flygvapnen b eGlir (eft or förhnndssonäeringar
med 'sven ska flygirapnct) på sedvanligt sätt via . 8get l a nds diplo rno.t is ~~a

1) Övningar för danska flygplan i No r r,c r esp ncrskn fl yg pla n i
sker inom

~ramen

för Nat•··

D anrn~r k

2

representation i StGokholm hossvenska utrikesdepar tementet (UD)
tillstånd at t utföra övningsnödlandning. - Avskrift av frn.mställnin~en sände s unde r ha nd av chefen för dans ~:a (norska) flygvap-

net t ill chefen för svenska fly5vR.pnet.
Tillstånd till planerad övningsnöd landninG medde l a s
mC'tsvarande sätt. UD underrättar chefen f ör

ay

Försv are~s

UD på
1

kormnr:mdo -

cxpcdition (CFKE) och Luftfartsstyreben (Lfs). G-FKE delger ohei e:ma
för sven s ka fö rsvn.rsstaben (CFst) och svenska flygvapnet (CFV) UD
beslut (givna tillstånd). CFV medde l a r b erörda ~hef e r i nom Sv enska
,,----.... flygvapnet (FV) •
Erford ·3rlig frnmställnine~ <m (t;ivande av tillstånd till) ändring
av den preliminära planen s ke r på enahanda sätt.
~

CFV anmäler varje utförd övninc;snödlcndnine; till CFKE .e oh CFst.
3·o Svenska fl y;rn l an till Danmark och Norge.
Grundbestämmelser återfinnes i "I<gl anordning nr 350- a f 25/7 1951
angående fraemmende lcrigsskib c s og mili t:iere luftfä.rtöj e rs adgang
t, ~_fl

dan s k område under fr 8dsforhold 11 respektive "Regl er om frem-

mcnde kri gsskips och militaer e luftfartöyers adgantr til no rsk ter-·

. ... r-.:.·••

tito;.~urn under fr odsforhold ( kgl re solusjcn 19. j anuar 1951)".
förslae; till övningsnödlandnin (~ar i Danrr1a.rk (NPrge) insändes av
eskch (fl joh) efter förhandssondering med danska (norska) flygvapnet.
-~

-CFV beeär hgs UD att till s tånd till övcrflygnine och l andning en. ligt plan en utverka s på s edvanl i gt siitt. I vanlig

avskrift j ämte erfo r der liga

ytt 1~ rlicare

~rdni ng

lämnas

uppgift er till CFKE. CFV

.....,,,,

t ·illställer. CFst samt under hand även chefen för danska flygvap-

~

, r.et (Flyv crk15mmando en ) r e sp chefen för nQrska fl ygvapnet (SFL) av". : .-~. :::

skri.
f t av framställninge n.
.
~

När planen godk[#,nts av danska (norska) rr.yndighGtor meddelas detta
av UD till CFV. CFst

~oh

CFKE

orient~ras

genom CFV försorg. CFV

meddelar dä rjimto tillstånd till berörda chefer inom FV.
Flyverkommandoen (SFL) meddelar be rörda chefer inom danska (nnrska)
flyevapnet.
ErfDrderlig fram ställning om (giv2nde ~v tillstånd till) ändring av
den preliminära planen

s ~e r

CFV anmäler varje utförd

på enahanda sätt.

ö~ing3nödlandning

till CFKE ooh CFst.

)

)

)

)

.Te"kniska ttppgifter för markservice.
A. Svenska flygplan.
Fpl

Typ

Motowlja

Brän~le

SU6 GRADE J.00/130

~ --

Saab/91

Sk50 GRAJ)E 30/87 .

>----

-

MIL-L-6082B
GRADE 1100

-- - - -··

Hyqra,J '
~
I
I
olja

Avisn'J"ätska

Vrunpire

Tp83 GHADE 100/130

28 JP-lB
~3

Il

•.

Saala

·--

-

D.ENG.RD2472 B/2

MIL-A- ..
6091A 0
DTD 40'

DED 2480 (vint er)
IYE]) 2479/0.(sommnr)
anslutn. AVX 1492

-

r

Saab

·-

JP-4 ( Painlmin~.,.. .. ~D'9m

...;.

2'4SO(vinter)

·tt~{,1:, 2 ~r&n· . Df.D. ~479/0(somrna.r)

a-

· MIL-0-5609
..

. .·

-

32 JP-4 (Tanknings2 D.ENG.RD2487
tryok 0. 8 kp/ !iffi ) anslutn. AVX 1492

·
34 JP-4 (Tank~ings2 D..ENG.RD2487
tryo« 3.5 kp/Mt ·} an.slutn. AVX 1492 ····

__

-

-

2
156 kp/om nns·lutn. SMS 69C
w:n.8xl4ggr/1r

Anslutn. markströmkälla 2429V: FR 34996

2
150 kp/om an~lutn. SMS 690
W21.8xl4ggr/ 11

- Anslutn.f. markströmkälla. 2429V:FR 31148

.

. . -"-

Anslu.tn.f. markS'trömkälla 2429V:FR 34996

-"-

MIL-0-5606

..

r:

..

-

.

MIL-0-5606

..

-"-

e

35 JP-4 (Tanknings2 D."ENG.RD2487
try.,k 3. 5 kp/ om ) anslutn. AVX 1492

.. .

..

·.

:

-

MIL-0-5606

•..

\

\

-"-

-.
..

•

I

Startvätska
D.ENG.RD2492
anslutn. AVX
2260/3 ser No LK
0007
,..

~· •

~

I
!

-

..

.

Anm

-

. äqC.u.tn. ..\Yl l492

' I

Saab

Moto·rstart

-

,___.

MIL-0-560t>.

-

Hanter

-

MIL-0-560d

·- ·

Pembroke

Syrgas

. ... .

MIL-L-608~

- "\.....,

•

..

..... .

·.

'

'·.

Startvätska
D.ENG.RD2492
anslutn. AVX
- 2260/3 ser N•
LK 0007
Startvätska
D.ENG.RD2492
anslutn. AVX
2260/3 ser N•
LK ~007

"
1~

Komp lu:ft
· 210 kp/cm 2
anslutn •
1/4" BSP

c
IlI-

c·~
~

"...

......
,.i.

'I:
0

...

B.

Dan ~ka

)

f l ygplan.

.

.

)

)

)

I\)

•

AI RCRAFT

TYPE

FUEL

ENGINE OIL

HUNTER

51,
53

JP- 4

D. ENG . RD
2487

ALCOHOL
CS 606F .

IlYDRAULIC
FLUID
Ml L-0- 56Cli

BREATHING OXYGEN .
GASEOUS
BB-e- 925
ADAPIDR: · 1/4 BSP

I

ENGINE STARTINGa)
CARTRIDGE TYPE 1 0
. MK l OR MK2'·
POSSIBLY 28V ,- DC

MISC

.

.

TimEAD
..

~

F - 84G

MIL- A- 6091
JP-4 ' .MI:E...;Q- 6081B .
.1GR ~005-18• C
L, ~ ~GR t1010- 7° C
LCO , Gn ·. · 1©0~· , or 1 010
.,
: ,, lb etwe fi.)n

RF-84F

JP- 4

MIL-0 - 5606

GAS"OOUS
BB-0- 925
ADAPIDR:
STANDARD AN- 6012

2.8V , DC
J.000 AMP

MIL- A- 6091

MIL-0- 5606

LIQUID
BB-0- 925
ADAPTOR:
STANDARD
MIL- V- 254'9 ·

3000epai COMP AIR
FOR CHARGING·
AIRCRAFT ACC b)
POSSIBLY 28V , DC
1000 AMP

DRAG CHUTE
PACKING

-..

MIL--0-5606

GASEOUS
BB--0 - 925
ADAPTOR:
STANDARD
AN.- 6024

2.8V, DC
l W O AMP

DRAG CHUTE
PACKI NG

LIQUID
BB-0- 925
ADAPIDR :
STANDARD
MIL- V- 25469

COMP . AI R , 4 5 p si
57 kg/min 'fo r
AT "LEAST 24 SECS
3 1/2 COUPLI NG ())
28V , DC

GASEOUS
BB-0- 925
ADAPIDR:
STANDARD AN- 602 4

28V, DC.
1 000 AMP

.
MIL-L-7808 "
'1

..

..

P-86D

..
-

JP- 4

MIL-0 - 6081
GR l Ol 0 - 29°c·

'

F-100 D,F

JP-4

MI L-L-7808

-

MI L-0- 5606

...

' .

"

.·
DRAG CHUTE
PACKING

. .

I
'

T-33

JP- 4

MIL-0 - 608113
GR 1010

MIL- A- 6091

MIL-0- 5606

I

I
I
I

•

I
; ..,,)

:.-

)

)

SPECIAL NOTES:

:1t) Plog

fo:i: Gl:x;ternal elec.t.power f<>r all A/C: sta ndard

)

AN-2552

b) Adn.p tor with 1 J/16"-12 N-3 -thread
c) Roylyn Air St a rting Coupling, part No GSC 141-3
GBNERAL RSMARKS: a ) S8rvic.ing diagrn.ms, prc - n.nd postflic;ht s e rvicing schedule , list of POL r e quiref.'lents and
S"l.lito.ble a:ht ernat e ::; will be carried in all n.ircrn.ft
b) Aircr::tft> wi th ca.rtridge sta rting will carry necessary st:i.ring ca rt.cid g el!I.
c) Pilots will be instruot ed to su:perwise servicing of aircr:1ft.

\..N

Bilaga 12 till f o A nr 9/1961
fl~~säkerhetssamarb.otot
==========================================-=======--================~==

S,t .ornme till. laka.la .b estämmelser för. det lö;eF!-nd_e

Bestämmelser för

angående f lygsäkerhotssarnarbetet

mellan

och

1.

Samverkande organ.
Föreliggande bestämmelser avser flygsäkerhetssamarbetet inom (ornxAdot)
••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••

Hithörande flygsäkerhetstjänst ledes på dansk (norsk) sida av
••••••••••••••••••••••••• och på svensk sida av ·~••••••••••••••••••••
Därjämte medverkar på .dansk (norsk) sida •••••••••••••••••••••••••••••
och på svensk sida •••• .• •••••••••••••• • •••••••••••••••• , •••• o • • • • • • • • •
2.

Orientering om flygyerksamhet m m.

Sådana orienteringar om planerad eller pågående flygverksamhot som jml
bestämmelserna för flygsäkerhetssarnarbetet skall (må) lämnas till grannlandet överbringas genom .försorg av under p l _ ~n.giv11a flygsäkerhetsorgan
eller

.....

'

~~~.~~

..

.....•.•..•................•.....................•.••

I det fall reservlandningsplats i grannlandet inplaneras i ett förbands
övning(ar) orienteras särskilt och om möjligt före ordergivning.
~eddelande

om tidpunkt m rn för utförd nödlandning (verklig eller övad)

f örhandsmeddolande om ~örberedd åte:r-fl!gning samt verklig star·ttid över-,.

bringas genom försorg av under p 1 angivna flygsäkerhotsorgan (cllor .•••

•••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••~•••••••••••••••••)•
Framställni~g

om utökad flygsäkerhetstjänst ~ll~r . ~öjd . ~e~~dska~ _ ~ö~ .
räddningsorgan etc samt orienteringar om tillfälliga förändringar betr
flygsäkerhctstjänsten eller flygplatsernas användbarhet inom det aktuella
omrädet (onl p l) . överbringas genom försorg av under p l ~ngivn~ , fl~g~
säkerhetsorgan (eller ••••••••••••••••••••·.,·~··~·!••••··~~··~!··~··~).
- Orsaken till sädan f~amställnin~ behöver icke a~ge~ • .De~~a s~or gen9m
personsamtal även om detaljinformation överföres med fjärrskrift.

2.

3.

Övervakning av flygverksam.het.

·i··I

3,1.

Vid radarövervakning eller lägesbestämning t e garfom "kryss"

inaripcr tl (kontrollör) mot fpl som överskrider (väntå~ överskrida)
gränsen till grannland.
Vid

över internationellt

f~gning

vatt~ri s~all

flygplanets läge

järn~

föras (även tidsm~ssigt) med färdplan (motsv) och ingripande ske om
avvikelserna blir onormalt stora, Anpassning. av övervakningens omfatt-.
ning sker genom samräd mellan berörda flygsäkerhetsorgan och med häntill på ömse sidor planlagd verksarnhe.t.;. ; . . ,

r"'\1

3.2.

Ingripande sker om möjligt via kontrollorgan i det land vars

f..:lygplan skall dirigeras. Anmälan 9m gjorda

iakttagels~r.

sker .. om. •.

niujligt. via. samverkande flygsäkerhotsorgan (utom när i ·a kttagelser
gällPr.o~na . la.ndots

flygplan). Om, tiden icke . medger.förmedling av

iakttagelser och trafik med flygplanet kan utföras sker ingripandet
direkt av iakttagande kontrollorgan,
Dans~

eä.tt t.·.

:(norsk) kontrollör ingriper om möjligt på något av följande
. ·. . . .

.

a) ·~~~·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
b)_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Svensk traf.ikledare (el radarövervakare etc) ingriper om möjligt
på något.av följande sätti
~

Betr svonskt flygplan enligt MFS.

b) Betr danokt (norskt) flygplan sker anmälan snarast till vakthavande kontrollör eller sektorkontrollör i

sex/

·····••e••·········

.ler ••••••••••••••••••••••••••••)•
Om allvarliga flygsäkerhets.
..
skäl föreligger eller om tidsfaktorn (pågående övningar) så påfordrar . gor . tl •••••••o•••••••s•••••••••••• (radarövervakaren i
••••••••••••••••••••••) direktiv direkt till . flygplanet.

...

.. . .

4,

Samband,

\

' ....

.. . • .

'

'!

,.

4•.2 •·

Sl~t.]2U!!_ktO!,a

Pä dansk (nor s k ) sidar

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
På svensk sida :

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

············-······················
·~·································

4 . 4 . !,ö!,bJ;_n_!els~.2_nt r~ll.
Förbindel s ekontro l l utföres varje vardag omkring kl ••••••••••••••• MET.
I ns kränkningar i kontrollen mä göras oftor övere nskommel s e i varjo sär-

skilt f al l . Ef t er sär skild överenskommelse protokol l föres ljudstyr ka och
lj udkvalit et i samband med förbindelsekontroll .

4. 5. --Felanmälan .
- --~Vid nedgång i förb i nde l sekvalitet eller avbrott sker felanmälan

... ··•·... •·•·• ·•......................

5.

övrigt •

.... ............................ .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
•·•

6.

Gemensam kontroll av bestämmelsernas giltighet göres minst två gånger
om år et (i r egel i december och juni) ,

••••••••••••••••••••••••••••••••• den

-~----------------(Chef i Sve rige )

I

19 •••••

