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Radiokommunikation 
 
Användning av radio på flygradiobandet 
 
Allmänt 
Fordon och personer som befinner sig på områden där det krävs klarering av 
enheten för flygtrafikledningstjänst ska vara utrustade med kommunikationsutrustning 
(TSFS 2012:90 § 19). 
 
Formellt gäller att ”radiotelefonicertifikat” utfärdat av Post- och Telestyrelsen (PTS) 
skall innehas av den som använder radiotelefonianläggning på flygradiobandet. 
 
Lokala bestämmelser 

Bärbar radio får användas av personal som genomgått handhavandeutbildning för 
markförbindelse mellan:  

 Expeditionstjänst – Luftfartyg på frekvens 
Sändning/mottagning 123,25 Mhz 

 Ramp-/Expeditionstjänst – Torn på frekvens 
Sändning 420,11875 Mhz - Mottagning 410,11875 Mhz 

 Personal/Fordon på manöverområdet – Torn på frekvens 
Sändning 420,14375 Mhz - Mottagning 410,14375 Mhz 

 

Radio på flygradiobandet som är installerat i flygplatsens fordon ska användas av 
personal som genomgått handhavandeutbildning, för blindsändning på frekvens 
120,27 Mhz vid tillfällen då flygtrafikledningen är obemannat och det finns anledning 
att köra ut på manöverområdet, t.ex. vid underhållsarbeten. 
 

All personal som vistas på färdområdet (manöverområde samt plattor) skall medföra 
radio samt ha medhörning av flygtrafik på kanal 3. Undantaget är vistelse i direkt 
samband med byggnader då egen uppsikt gäller. 

Utbildning i radiokommunikation utförs av Örebro Airport Academy. 
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Radiokommunikation mellan flygtrafikledning och fordon 
 
Allmänt 
Med avsteg från TSFS 2013:46 och i samråd med flygtrafikledningen ska nedan 
angivna anropssignaler gälla. 
 
Fälthållningsfordon 

Radiotrafik med flygplatsens fordon och övriga från kommunen ska ske på speciell 
radio som ingår i kommunens radiosystem. 
 

Anropssignaler 
1-99 Utrustning, Ramp 
1000- (Rakel) Brand 
200- Servicefordon 
300- Fältfordon 
400- Fordon Ramp/Frakt 
 

Räddningsfordon 
Radiotrafik med flygplatsens räddningsfordon och kommunala räddningstjänstens 
fordon ska ske med speciell radio (räddningsradio) som ingår i räddningstjänsten 
(Rakel) 
 
Anropssignaler 
2 23 1700 Tornet 
2 23 1710 Släckbil 
2 23 1740 Tankbil 
 

Övriga räddningsfordon/organ enl. räddningsinstruktionen RI. 
 

Övrigt 
Via räddningsradion kan kontakt erhållas även med SOS-central, polis och 
ambulans. 
 

Motläsning 
Varje tillstånd att köra på eller uppehålla sig på manöverområdet skall motläsas av 
fordonet. Även anmodan att hålla positionen eller hålla på ett visst avstånd från 
banan ska motläsas. Fordon ska utan anmodan anmäla när manöverområdet har 
lämnats. 
 
Avbrott i radioförbindelse 
Om avbrott inträffar i radioförbindelsen skall fordon omedelbart lämna 
manöverområdet då blinkande HI-bankantljus observeras. 
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