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1. Allmänt
Gränsbevakningsväsendet är den ledande sjöräddningsmyndigheten i Finland (3§ Sjöräddningslagen).
Kommunikationen är en viktig del av ledningsverksamheten och ska vara så tydlig, enkel
och ändamålsenlig som möjligt. På grund av
de varierande och omfattande sjöräddningsuppdragen måste den som leder verksamheten
målmedvetet och tydligt ange sin roll i uppdraget och kräva anmälningar med hjälp av
det signalmedel och den kanal/talgrupp som
har anvisats.
Denna anvisning ersätter inte de bestämmelser som utfärdats om nödkommunikation i
enlighet med GMDSS-systemet.
Syftet med anvisningen är att klarlägga och
förenhetliga i bruk varande kommunikationsrutiner i den egna organisationen samt i verksamhet tillsammans med olika samarbetsinstanser.
Rutinmeddelanden som inte är brådskande
ska undvikas under pågående brådskande sjöräddningsinsatser.

2. Anrop
I kommunikationstrafiken bortlämnas separat
anrop och ärendet meddelas direkt, vilket gör
kommunikationen smidigare. Om man inte får
svar på meddelandet, prövar man på nytt om
en stund.
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”Sjöräddningen Helsingfors, Vihtori-Suomenlahti-108 (p/v Hailikari) fortsätter
patrulleringen 2 timmar på östra området”
Mottagaren kvitterar meddelandet så fort det
är möjligt.
”Vihtori-Suomenlahti-108 (P/v Hailikari)
patrullen fortgår på östra området 2 timmar, sjöräddningen Helsingfors.”
Om sjöräddningens ledningscentral är upptagen med flera uppgifter, kan ledningscentralen
kvittera meddelandet
”Vihtori-Länsi-Suomi-4683 (P/v Otkantti),
sjöräddningen Åbo kvitterar.” eller
"sjöräddningen Åbo kvitterar”.

3. Resurslägesbild
Sjöräddningens ledningscentraler tar emot
läges- och beredskapsrapporter samt upprätthåller SAR-resurslägesbilden. Rapporterna
lämnas med virve, per telefon eller på maritim
VHF- kanal 14.
Dessutom upprätthålls en resurslägesbild med
POKE-systemets positionsbestämning för de
enheter som har möjlighet att sända ut sin
egen positions- och lägesinformation.

4. Beredskapsrapporter
Med beredskapsanmälan beskrivs hur snabbt
en enhet kan engageras i ett sjöräddningsuppdrag. Beredskapsanmälningar för Gränsbevakningsväsendets och Sjöräddnings sällskapets
enheter görs huvudsakligen som lägesinformationsmeddelande med Virve till sjörädd-

ningens ledningscentral, men det avlägsnar
inte behovet av att även med röstkommunikation via Virve göra avgångs- och returanmälan. Beskrivning av lägesinformation i bilaga 3.

meningen att kommunikationen ska vara kortfattad och enkel.

Båtenheterna vid polisen, räddningsverken
och tullen anmäler sin beredskap med röstkommunikation via Virve till exempel då de
beger sig ut på övningar eller patrulluppdrag
till havs.

• beredskap saknas
• förstahjälp (nödförstahjälp som ges
av lekmän)
• förstadelvård (snabb och intensiv förstahjälp som ges av lekmän eller myndighet)
• grundnivå, vårdnivå, läkarnivå (utförs
av yrkesperson, avtal med motsvarande
myndighet, utrustning och utbildning
densamma som hos ambulanser av motsvarande nivå)

Enheter som inte kan använda Virves lägesinformation anmäler sin beredskap med ett
ändamålsenligt signalmedel på följande sätt
då beredskapen förändras:
BEREDSKAP

DEFINITION

På stationen

Kan vid behov nås av
larm för utryckning via
larmsystemet / enhet i
beredskap (GBV)

Kan ej nås av
larm

Dockning, fel o.dyl.

Ledig /
avlyssning,
passning

Omedelbar
utryckningsberedskap på
patrulluppdrag

Mottagit
annat
uppdrag

Enheten har mottagit
ett annat uppdrag än
sjöräddningens uppdrag
och kan inte avbryta
uppdraget.

Beredskapen kan även preciseras med anmälan
om enhetens insatskapacitet. Sådana anmälningar kan göras med hjälp av nedan nämnda
exempel. Orden med fet stil är en norm inom
vilken inträffade förändringar meddelas. Om
enhetens aktionskapacitet motsvarar normen ska detta inte särskilt meddelas, då det är

4.1. Beredskap för sjuktransport

4.2. Dykarberedskap
• beredskap saknas
• dykarberedskap (professionella dykare
från gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten eller räddningsväsendet)

4.3. Mörkerseendeförmåga
• beredskap saknas
• Värmekamera
• Ljusförstärkare

4.4. Hundverksamhet
Om en sjöräddningshund ingår i sjöräddningsenheten, ska detta meddelas i avgångsanmälan. I samma anmälan meddelas hurdan skolning hunden har fått.
"Sjöräddningen Helsingfors, Vihtori-Suomenlahti-248 (p/v Fagerö) (patrullbåt) ut
på patrull utanför Ingå, 2 timmar. Patrullen har sökarhund ombord."
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4.5. Exempel
”Sjöräddningen Helsingfors, Vihtori-Suomenlahti-178 (p/v Rautauoma) på stationen”
”Sjöräddningen Helsingfors Vihtori-Suomenlahti-178 (p/v Rautauoma), kan inte
larmas på 6 timmar, underhåll av huvudmotorn.”

4.6. Övriga anmälningar
Faktorer som påverkar sjöräddningsenhetens insatskapacitet, som till exempel skador
på apparatur, bör omedelbart anmälas till sjöräddningens ledningscentral. Dessutom ska
sjöräddningens ledningscentral utan dröjsmål
underrättas om andra mottagna uppdrag.

”Sjöräddningen Helsingfors, Vihtori-Suomenlahti-178 (p/v Rautauoma) förstadelvård/avlyssning vid Maskholmen.”

Därutöver görs en anmälan till sjöräddningens ledningscentral om inledning och avslutande av seglationssäsongen. På samma gång
ska uppgifterna om farkosten och personalen
uppdateras.

”Sjöräddningen Helsingfors R-HE 808 på
väg till dykövning utanför Helsingfors,
pågår 3 timmar, ledig / avlyssning”

5. Kommunikation vid
sjöräddningsinsats

"Sjöräddningen Helsingfors, Vihtori-Suomenlahti-248 (p/v Fagerö) ut på patrull
utanför Ingå, 2 timmar, ledig / avlyssning

5.1 Allmänt

”Sjöräddningen Helsingfors Vihtori-Suomenlahti-248 (p/v Fagerö) patrulleringen
avslutad, på väg till stationen - tillstånd.”
Bilaga 3 visar Gränsbevakningsväsendets och
Sjöräddningssällskapets lägesinformation
med tillhörande förklaringar.

Kommunikationen i sjöräddningssituationer
förs enligt GMDSS -systemet. Nödkommunikationen enligt GMDSS-systemet har den fördelen att den är offentlig, den har prioritet och
kan följas av största delen av sjötrafikanterna.
En farkost utrustad med VIRVE är inte befriad
från kommunikation med VHF enligt GMDSS.
Virve kan användas för operativ kommunikation i sjöräddningssituationer av mindre
omfattning eller då inga andra enheter än de
som omfattas av Virve deltar i insatsen och
inga utomstående behöver följa kommunikationen. Då bör den sjöräddningsledningscentral som leder insatsen se till att annan
sjötrafik i området är medveten om sjöräddningssituationen.
Mobiltelefon bör inte användas, eftersom
andra enheter inte kan höra samtalen och
samtalen inte nödvändigtvis registreras i lagringssystemen för kommunikation.
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5.2. Kommunikation
I kommunikationen bör signaltecken (message
markers) användas enligt anvisningen Standard Marine Communication Phrases (SMCP).
Då meddelandets egentliga budskap inleds
med ett signaltecken, blir budskapets innehåll
betydligt tydligare.
•
•
•
•
•
•
•
•

Råd (advice)
Varning (warning)
Information (information)
Fråga (question)
Svar (answer)
Begäran (request)
Avsikt (intention)
Order (instruction)

”Raja Suomenlahti 205, här sjöräddningen
Helsingfors. Varning, i vattnet vid olycksplatsen en större mängd flytgods som kan
fastna i propellern.”

5.3. Att larma enheterna
Enheterna larmas omedelbart då tillräckliga
uppgifter om sjöräddningsinsatsen har inkommit. Då enheterna befinner sig i omedelbar utryckningsberedskap eller patrullerna
huvudsakligen larmas via myndighetsnätverket, automatiskt via nödcentralens informationssystem enligt responsprinciperna eller
på annat särskilt överenskommet sätt.
Vid andra tidpunkter larmas enheterna i regel
med RVT -automatlarm. Efter att ha mottagit
automatlarmet anmäler chefen för räddningsenheten den uppskattade utryckningstidpunkten till sjöräddningens ledningscentral. Vid
larm i fall av storolycka görs anmälan först när
räddningsenheterna rycker ut på uppdraget.

Målsättningen är att alltid larma den mest
ändamålsenliga och snabbaste enheten för
uppdraget.
I larmet meddelas åtminstone:
1. farosituationens grad
2. vad som har inträffat samt
3. positionsuppgift för händelsen.
”Sveaborg, här sjöräddningen Helsingfors,
nödläge, man i vattnet vid Tokoistranden.”
”Sjöräddningen Helsingfors, Sveaborg kvitterar, utryckning inom 5 minuter ETA till
platsen 1245."
Sjöräddningens ledningscentral fortsätter att
samla in information efter larmet och gör sig
beredd att förbereda ordergivning. Om samarbetsinstanser eller ett flertal enheter har
larmats för uppdraget, bestämmer sjöräddningens ledningscentral en arbetskanal eller
arbetsgrupp liksom även i andra sjöräddningsinsatser.

5.4. Ordergivning och ledning i enlighet med uppdrag
Mall för ordergivning:
• Lägesbeskrivning och BIS,
• räddningsenhet (om den behöver bestämmas separat),
• Uppdrag;
○○person i vattnet
○○evakuering,
○○efterspaning,
○○transport
○○brandbekämpning,
○○skadebekämpning,
○○Förstahjälp, Triage,
○○bogserings eller övriga
○○kommunikationsförbindelser
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• väderförhållanden i olycksområdet
• objektets kännetecken, om sådana är
kända
• övriga enheter
• eventuellt beredskapsuppdrag

ATA ”Sjöräddningen Raja Suomenlahti
205, på plats."

”Till alla enheter, man i vattnet vid Tokoistranden, sjöräddningen Helsingfors leder,
Raja Suomenlahti 205 larmad, Ville 3, HE40
ja HE20,1 arbetsgrupp MepeHki1.”

"Sjöräddningen Helsingfors, HE40, Nej,
enligt ögonvittnen endast en person i sjön"

5.4.1. Anmälningar som ska ges under
pågående sjöräddningsuppdrag
Sjöräddningsenheten ger följande anmälningar under pågående uppdrag:
• ETA (Uppskattad ankomsttid, klockslag)
• ATA (Tidpunkt för inledning av verksamheten)
• lägesrapport
• åtgärdsrapporter (från enheterna till ledningscentralen/OSC)
• anmälan om lösgöring från uppdraget
(vid uppbrott från olycksområdet)
• returanmälan (i hamnen)
"Sjöräddningen Helsingfors, Raja Suomenlahti 205, ETA 1245."
”Raja Suomenlahti 205, Sjöräddningen
Helsingfors, uppdrag:. sök upp och rädda."
ATA och lägesrapport: "sjöräddningen
Helsingfors, HE 40 vid objektet, en person
på kajen, yträddarinsats, återupplivning."
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"HE40, sjöräddningen Helsingfors, fråga:
Något annat som saknas?"

”Raja Suomenlahti 205, här sjöräddningen
Helsingfors, ni är befriade från uppdraget."
”Raja Suomenlahti 205 kvitterar.”

5.5. Radiorösten
Hur meddelandet går att förstå påverkas av
hur orden betonas. Tryck inte ner tangenten
innan du vet vad du ska säga. Om det är möjligt ska du till kommunikatör utse den som har
den tydligaste rösten och det bästa uttalet.
Tala raskt och bestämt, så att du kan vara säker
på att bli förstådd. Begär vid behov en upprepning av innehållet i ditt meddelande. Längre
meddelanden och lägesrapporter bör skrivas
ned eller utformas med hjälp av färdiga mallar
för meddelanden så att uppläsningen av meddelandet blir flytande och meddelandet lättare
att motta. Dessutom lönar det sig att utforma
meddelandet i flera delar. Innehållet i de viktigaste budskapen ska läsas upp på nytt av
meddelandets mottagare (read – back).

Bilaga 1: Kommunikationsschema för storolycka
Tillämpas även vid mindre sjöräddningsinsatser i tillämpliga delar
LEDNINGSNÄT
SMC / MRCC Åbo, MRSC HELSINGFORS
Kanal 16 (nöd-, säkerhets- och anropskanal)
Kanal 14 (arbetskanal)
VIRVE

Ytfarkost / Luftfarkost samarb.
VHF 6

16
14

16
14

16
14

16
14

ACO
723
102
123,1 MHz
VIRVE

DV

OSC

VTS / GOFREP

151
171

73
742
VIRVE

Regional
VTS-kanal
9, 67, eller 71

EC
VIRVE + telefon

Regional
GOFREP-kanal
Fin 60 (80)4
Est 61 (81)4
Rus 74 (10)4

1
Eller annat internt radiosystem ombord på fartyget
2
Kanalerna 10 och 74 används endast av Västra Finlands sjöräddningssektion
3
Kanal 72 används endast av Finska vikens sjöräddningssektion (Från Hangö österut)
4

GOFREP-reservkanaler

SEPARATA NÄT HOS FÖLJANDE ENHETER:
SMC
DV		
OSC
ACO
EC 		
CSS
VTS		
GOFREP
VIRVE

=
=
=
=
=
=
=
=
=

SEARCH AND RESCUE MISSION CO-ORDINATOR (sjöräddningsledare)
DISTRESS VESSEL (olycksfartyg)
ON SCENE CO-ORDINATOR (ledare för olycksplatsen)
AIRCRAFT CO-ORDINATOR (koordinator för flygverksamheten)
EVACUATION CENTER (evakueringscenter)
CO-ORDINATOR OF SURFACE SEARCH (ytefterspaningsledare)
VESSEL TRAFFIC SERVICE
GULF OF FINLAND REPORTING SYSTEM
MYNDIGHETSNÄT
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Bilaga 2: Snabbanvisning för GMDSS
NÖDANROP

NÖDMEDDELANDE VHF-kanal 16 /
MF 2182 kHz

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MAYDAY x 3
THIS IS (Namn) x 3
CALL SIGN: x 1
MMSI 230 (om larm getts med DSC)

NÖDKOMMUNIKATIONENS FÖRLOPP
•
•
•
•
•
•

DSC-nödlarm
DSC-kvittering av MRCC / MRSC
Nödanrop från fartyget
Nödmeddelande från fartyget
Röstkvittering av MRCC / MRSC
MRCC / MRSC DISTRESS- / MAYDAY
RELAY2
• Röstkvittering till MRCC / MRSC från
fartyget
• Kompletterande röstinformation från
fartyget
• Nödtrafik i fri form (MAYDAY)

NATURE OF DISTRESS – NÖDENS ART
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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MAYDAY
NAMN x 1
CALL SIGN , MMSI 230 x 1
IN POSITION ° , ´N ° , ´E
NATURE OF DISTRESS *
ASSISTANCE REQUIRED:
NUMBER OF PERSONS ON BOARD: ‘
OTHER USEFUL INFORMATION:
OVER

fire, explosion = eldsvåda, explosion
flooding = läckage
collision = kollision
grounding = grundstötning
listing, in danger of capsizing = slagsida,
risk för att kapsejsa
sinking = sjunker
disabled and adrift = manöverodugligt,
drivande
undesignated distress = odefinierad nöd
abandoning ship = överger fartyget
piracy/armed robbery attack =
piratöverfall
man over board = person över bord

RÖSTKVITTERING AV NÖDLARM

VHF-KANALERNAS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL I FINLAND (UTDRAG)

• MAYDAY
• DET NÖDSTÄLLDA FARTYGETS NAMN
ELLER
• ANROPS SIGNAL
• THIS IS ……(NAME OR CALLSIGN)
• RECEIVED MAYDAY

16 Internationell nöd-, anrops- och säkerhetskanal.
14 Sjöräddningens arbetskanal i Finland

TILLÄGGS UPPGIFTER

6 Kommunikation mellan fartyg Ofta handelssjöfart Även kommunikation mellan fartyg och luftfarkoster vid efterspanings- och
räddningsinsatser.

•
•
•
•
•

10 På Finska viken endast i VTS-trafik som leds
av Ryssland Annan kommunikation är inte
tillåten i Finska viken. På annat håll myndighetsledd efterspaning och räddning, oljebekämpning samt kommunikation mellan fartyg.

MAYDAY THIS ‘
MY POSITION IS ° , ´ N, ° , ´E
SPEED KNOTS
ETA UTC
OVER

NÖDMEDDELANDE FÖR ANNANS
RÄKNING
• MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY,
MAYDAY RELAY
• ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL
STATIONS
• THIS IS (Namn eller call sign x 3) MMSI
230 ’
• FOLLOWING RECEIVED FROM
• AT UTC BEGINS:
• MAYDAY
• THIS IS ( den nödställdes namn, callsign,
MMSI)
• IN PSN ° , ´N ° , ´E
• NATURE OF DISTRESS
• OTHER INFO
• ASSISTANCE REQUIRED:
• ENDS
• REQUESTED ACTION:
• OVER

72 Kommunikation mellan fartyg Rekommenderas för fritidsbåtar, om de inte kan använda
L-kanalerna. Även trafik mellan fartyg och
luftfarkoster i särskilda situationer, myndighetsledda efterefterspanings- och räddningsinsatser i Finska viken.
73 Myndighetsledd efterspaning och räddning samt oljebekämpning. Kommunikation
mellan fartyg samt kommunikation mellan
fartyg och luftfarkoster i särskilda situationer.
74 I Finska viken enbart VTS-trafik som leds av
Ryssland. Annan trafik är inte tillåten i Finska
viken, på annat håll myndighetsledda efterspanings- och räddningsinsatser samt oljebekämpning.
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Bilaga 3: Gränsbevakningsväsendets och
Sjöräddningssällskapets lägesinformationer
Gränsbevakningsväsendet
LÄGESINFORMATION

RESURSBEREDSKAP /
LÄGE

ANVÄNDS NÄR:

Ledig /
avlyssning

Kan alarmeras
för uppdrag,
utryckningsberedskap
15 min.

Enheten på patrulluppdrag, personalen på
arbetsplatsen eller personen med ansvar
för resursen uppskattar även annars
utryckningsberedskapen till 15 min.

På stationen

Kan alarmeras
för uppdrag,
utryckningsberedskap
30 min

Enhetens personal bunden reserv eller båten
startklar om 30 min.

Kan ej nås av
larm

Enheten kan inte ta
emot uppdraget. Ingen
positionsuppgift till
systemet.

1. Resursen upptagen med ett uppdrag som inte
gör det möjligt att ta emot ett nytt uppdrag.
2. Resursen kan på grund av tekniskt fel,
manskapets tillfälliga frånvaro eller annan
liknande orsak inte ta emot uppdraget.
3. Personalen i sin helhet i fri beredskap,
dvs. att resursen larmas via sjöräddningens
ledningscentral.
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Uppdraget
mottaget

Mottaget larm kvitterat

På väg

På väg till det givna
uppdraget

Vid objektet

Framme vid objektet

Vid avfärd (t.ex. då man kastar loss från kajen)

Sjöräddningssällskapet
FSRS LÄGESINFORMATION

GBV MOTSVARIGHET

RESURSBEREDSKAP / ANVÄNDS NÄR:
LÄGE

37902
45006
Ledig /
Ledig /
Radioavlyssning Avlyssning

Kan alarmeras
för uppdrag,
utryckningsberedskap
15 min.

Enheten på patrull, personalen
nära enheten eller personen
med ansvar för resursen
uppskattar även annars
utryckningsberedskapen till 15
min.

37903
På stationen

45007
På stationen

Kan larmas för
uppdraget Obs! ingen
positionsuppgift i
systemet.

Enheten kan larmas via
larmsystemet.

37904
Kan ej nås av
larm

45008
Kan ej nås av
larm

Enheten kan inte ta
emot uppdraget.

Resursen kan på grund av
tekniskt fel eller annan liknande
orsak inte ta emot uppdraget.

37900
På väg

45000
På väg

På väg till det givna
uppdraget

Vid avfärd (t.ex. då man kastar
loss från kajen)

37901
Vid objektet

45001
Vid objektet

Framme vid objektet

Framme vid objektet

37909
Uppgiften
mottagen

45009
Uppgiften
mottagen

Mottaget larm
kvitterat

Mottaget larm kvitterat
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Bilaga 4: Sjöräddningens talgrupper i VIRVE
1. Allmänt
Anvisningar för användning av ANTO och
INFO som är i bruk i Gränsbevakningsväsendets interna signaltrafik samt för
luftfarkosternas samarbetstalgrupper finns
i Gränsbevakningsväsendets anvisning om
VIRVE-kommunikation.
Nedan beskrivs användningen av de samarbetstalgrupper som används av sjöräddningen
i sådana situationer där även andra myndigheter än Gränsbevakningsväsendet eller frivilliga enheter deltar i insatserna.
Talgrupper som används mellan två myndigheter (till exempel polisen och gränsbevakningsväsendet) kan då situationen kräver det
användas för trafik som gäller sjöräddningens
uppdrag.
Röstanrop i VIRVE-kommunikationen bestäms
av de interna anvisningarna för var och en
aktör. Som anrop används av sjöräddningens
ledningscentral alltid antingen "SJÖRÄDDNINGEN HELSINGFORS" eller "SJÖRÄDDNINGEN ÅBO".

1.1. Separata talgrupper för nödcentralerna
•
•
•
•
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YLKUTSU t.ex. TKU eller KRV YLKUTSU
YL 1 t.ex. TKU YL 1
YL 2
YL 3

Talgrupperna YLKUTSU (allmänt anrop)
används endast för att öppna förbindelsen och
vid behov för att komma överens om arbetsgrupp. Man får inte fortsätta kommunikationen i anropsgruppen, utan bör så fort som
möjligt övergå till överenskommen arbetstalgrupp. Nödcentralerna och sjöbevakningens ledningscentraler har skyldighet och rätt
att ingripa i kommunikation som strider mot
denna anvisningspunkt.
Med dessa talgrupper bildas en förbindelse
med ledningscentralen och de enheter, till
exempel räddningsväsendets enheter, som
deltar i sjöräddningsinsatsen.

1.2. Gemensamma talgrupper för
myndigheterna i landskapen (i Helsingfors talgrupper för staden)
För samarbetskommunikation i uppdrag som
omfattar flera myndigheter kan MOVI-talgrupper användas utöver eller i stället för
myndigheternas talgrupper mellan två parter.
• MOVI JOHTO t.ex. VS eller HEL MOVI JOH
• MOVI 1 t.ex. VS MOVI 1
• MOVI 2
MOVI-talgrupperna används förutom av myndigheter också av icke-myndigheter på uppdrag av myndigheter, eller av icke-myndigheter som hjälper till, såsom den privata
sjuktransporten och avtalsbrandkåren. MOVI
JOHTO-talgruppen får användas av ovan
nämnda icke-myndigheter endast i terminaler som används för ledning av fältsituationer.

Sjöräddningen kan använda MOVI-talgrupper
för kommunikation som krävs i sjöräddningens uppdrag i det fall att endast myndighetsenheter deltar i insatsen.

1.3. Samarbetstalgrupper för Sjöräddningens ledningscentraler
Som anropstalgrupper för sjöräddningens
ledningscentraler används sjöbevakningssektionernas MEPE-grupper. I dessa talgrupper
anmäler sig räddningsverkens båtenheter (och
andra myndigheters båtenheter) samt frivilliga
sjöräddningsenheter.
• MEPE HKI, Finska vikens sjöbevakningssektion
• MEPE TKU, Västra Finlands sjöbevakningssektion (Skärgårdshavet, Bottenviken och Åland)
Som talgrupper för kommunikation i enskilda
sjöräddningsinsatser fungerar inom sjöbevakningssektionernas område talgrupperna MEPE
HKI 1-2 / TKU 1-3.
• MEPE 1–2, HKI, Finska vikens sjöräddningssektion
• MEPE TKU 1-3, Västra Finlands sjöräddningssektion.
De numrerade talgrupperna används för kommunikation vid enskilda händelser inom sjöräddningens uppdrag i det fall att frivilliga
enheter deltar i uppdraget. Om användning av
talgrupperna i sådana och även i andra situationer ges alltid anvisningar och order av den
sjöräddningsledningscentral som ansvarar för
ledningen av uppdraget.
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Bilaga 5: Mallar för kommunikation
			

Enhetens egen beteckning __________________________

			
			
			

Sjöräddningen ________________,________________

			
			
			

Sjöräddningen ________________,________________

			
			
			

Sjöräddningen ________________,________________

			
			
			

Sjöräddningen ________________,________________

			

Sjöräddningen _________, ETA ______.

			
			

Sjöräddningen ________________,________________
patrulleringen avslutad, på väg till stationen.

			

Anmälningarna görs i talgrupp __________________
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patrull på västra området ___ timmar

fortsätter patrulleringen ___ timmar på östra området.

förstadelvård, ledig / avlyssning______________.

på väg till dykövning vid ___________, pågår ca 3 timmar.
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