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GRUNDERNA FÖR ANVÄNDNINGEN AV LUFTFARTYG 

1. Typer av luftfartyg 

 

1.1. Allmänt 

 
Luftfartyg indelas i luftfartyg med fasta vingar (Fixed wing, FW) och roterande ving-
ar (Helicopters, HELO), dvs. flygplan och helikoptrar. Luftfartyg som används inom 
sjöräddningen kan på Östersjöområdet användas av offentliga myndigheter, statliga 
bolag, kommersiella eller frivilliga aktörer. Luftfartyg som utifrån sett är av samma 
typ är ofta utrustade på olika sätt. Enbart utifrån typen av farkost är det inte möjligt 
att bedöma luftfartygets användbarhet för sjöräddning och andra uppdrag. 
 
Flygplanens och helikoptrarnas egenskaper avviker avsevärt från varandra. Flyg-
planens snabbhet och drifttid gör det möjligt att använda dem långt ifrån flygbasen 
och med flygplan är det även möjligt att snabbt och effektivt få en lägesbild av 
olycksplatsen. Med flygplan är det också möjligt att transportera personer och 
material som behövs för räddningsuppdrag närmare olycksplatsen. En nackdel är 
att de alltid kräver ett flygfält och med flygplan kan man inte rädda människor från 
olycksplatsen. Flygplan som planerats för räddning och bevakning kan emellertid 
användas ovanom den verksamhet som sker med helikoptrar och kan producera 
lägesbilder utan att det är nödvändigt att de hålls på plats ovanom olyckplatsen. 
Helikoptrarna är som effektivast i uppdrag som förutsätter landning eller hovring på 
platser som annars är svårtillgängliga. Helikoptrarna har egna väderbegränsningar 
(t.ex. isiga förhållanden), men enbart hård vind hindrar inte helikoptrarnas verk-
samhet. Nackdelen med helikoptrar är att deras förmåga att transportera nyttout-
rustning är dålig. För att helikoptrar ska kunna användas effektivt, kräver de också 
en ordentlig flygbas. 
 
Luftfarten indelas i civil och militär luftfart. Fastän både civila och militära luftfartyg 
används för sjöräddning, iakttas alltid civila luftfartsbestämmelser i sjöräddnings-
uppdrag på finskt territorium. I Finland är Gränsbevakningsväsendets och Finn-
HEMS luftfartyg införda i det civila luftfartygsregistret, medan Försvarsmaktens plan 
åter är införda i det militära luftfartygsregistret.  
Det finns många olika bestämmelser och anvisningar inom luftfarten. För luftfartyg 
som används för räddningsoperationer på Östersjön gäller bland annat följande be-
stämmelser: 

- Konventionen angående internationell civil luftfart (Chicagoavtalet FördrS 
11/1949) 

- Bestämmelser utfärdade av Europeiska flygsäkerhetsverket (European 
Aviation Safety Agency, EASA) 

- Bestämmelser utfärdade av nationella luftfartsmyndigheter (i Finland tra-
fiksäkerhetsverket Trafi) 

- Nationella lagar och förordningar (t.ex. luftfartslagen 1194/2009) 
- Luftfartsoperatörens luftfartshandbok (t.ex. Gränsbevakningsväsendets 

(GBV) luftfartshandbok) 
- Ansvarsmyndighetens anvisningar om användningen av luftfartyg i rädd-

ningsuppdrag (till exempel GBV:s stående dokument) 
- Föreskrifter av luftfartygets tillverkare 
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Förutom civila bestämmelser har den militära luftfarten sina egna bestämmelser. 
Dessa avviker delvis från de bestämmelser som används inom civil luftfart. 

 
Med luftfartyg flyger man antingen enligt reglerna för instrumentflygning (Instrument 
flight rules, IFR) eller visuell flygning Visual flight rules, VFR). Visuell flygning till-
lämpas när förhållandena är goda och på en höjd som ligger under den kommersi-
ella luftfarten. Instrumentflygning tillämpas när förhållandena är dåliga och i kom-
mersiell luftfart. Vid instrumentflygning styrs flygningen från flygledningen. 
 
När besättningen på ett luftfartyg ska iväg på ett flyguppdrag planerar de insatsen 
på ett sådant sätt att de alltid har möjlighet att landa tryggt. Vid räddningsinsatser 
används ofta samma fält för luftfartygets avfärd och återkomst, men man kan även 
planera att luftfartyget ska återvända till en annan ort. Förhållandena kan kräva att 
det finne ett reservfält för luftfartyget att flyga till när som helst under flygningen. På 
grund av kravet på reservfält kan luftfartygets drifttid i olycksområdet bli kortvarigt 
eftersom det närmaste reservfältet till exempel vid avfärd från Åbo ligger i Jyvä-
skylä. 
 

1.2. Flygplan 

 

Flygplanen indelas i enmotoriga och flermotoriga flygplan. På havsområden är det 
endast möjligt att flyga med sådana enmotoriga flygplan som är utrustade för flyg-
uppdrag till havs. Även då ska förhållandena vara rätt goda. Effektivare än enmoto-
riga flygplan är flermotoriga flygplan som är utrustade med två eller flera motorer. 
En eventuell skada på motorn är alltid en nödsituation, men trots det kan flermoto-
riga flygplan landa eftersom motorernas effekt möjliggör en begränsad funktion 
även med en motor. Planets utrustning är en annan faktor som påverkar hur an-
vändbart ett flygplan är. Ett flygplan utan nödvändiga utrustningar för räddnings-
verksamhet är knappast användbart för något annat än transport från ett flygfält till 
ett annat. Ett flygplan med utrustningar för räddningsverksamhet kan sända bl.a. en 
bild i realtid över situationen på olycksplatsen, leta efter människor i vattnet med 
hjälp av särskild utrustning eller fälla ner räddningsflottar. I vissa länder opererar 
koordinatorn för flygverksamheten (ACO) ovanom olycksplatsen i ett flygplan.  
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Gränsbevakningsväsendets Dornier DO228 är ett flermotorigt flygplan utrustat med anordningar 
som kan utnyttjas även i sjöräddningsuppdrag. Bild: Gränsbevakningsväsendet 

 
1.3. Enmotorig helikopter 

 

Europeiska flygsäkerhetsverket (European Aviation Safety Agency, EASA) har av 
säkerhetsskäl begränsat användningen av enmotoriga helikoptrar i räddningsupp-
drag på europeiska havsområden. Utanför Europa används enmotoriga helikoptrar 
trots allt ofta både när det gäller räddningsuppdrag till havs och annanstans. Nack-
delen med en enmotorig helikopter är att motorn kan svika i ett kritiskt läge och he-
likoptern kan då omedelbart störta. På grund av en eventuell skada på motorn strä-
var man vid flygning med en enmotorig helikopter att använda sådana flygmetoder 
som gör det möjligt att landa med autorotation (glidning). I fråga om sjöräddning 
kan enmotoriga helikoptrar användas för förflyttningstransporter på fastlandet i 
goda förhållanden. I Finland flygs enmotoriga helikoptrar i allmänhet av en pilot och 
vid behov medföljer en flygassistent/mekaniker. Behovet av besättning är således 
mindre än i fråga om flermotoriga helikoptrar. Enmotoriga helikoptrar flygs i prakti-
ken i enlighet med visuellflygreglerna (VFR).  
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Gränsbevakningsväsendets AW119 Ke Koala är en enmotorig helikopter. Motsvarande heli-

koptrar används för räddningsuppdrag bl.a. i USA, men enligt de europeiska bestämmelserna 

är det förbjudet. Bild: Jukka-Pekka Lumilahti / Gränsbevakningsväsendet 

 

1.4. Flermotorig helikopter 

 

En helikopter med två eller tre motorer kallas för en flermotorig helikopter. I rädd-

ningsuppdrag är en helikopter med flera motorer pålitligare och effektivare än en 

enmotorig helikopter. Högre prestanda gör det möjligt at utrusta helikoptrarna med 

utrustning som behövs för räddningsuppdrag. Till dessa utrustningar hör bl.a. 

vinsch, FLIR (Forward looking infrared cameras), utrustning för mörkerseende, 

värmekameror, radar och akutsjukvårdsutrustning. Flermotoriga helikoptrar kan fly-

gas enligt både visuellflygreglerna (VFR) och instrumentflygreglerna (IFR). Detta är 

möjligt tack vare att de kan användas på ett mångsidigt sätt i varierande förhållan-

den. Flermotoriga helikoptrar är byggda på ett sådant sätt att om en motor havere-

rar så kan helikoptern fungera tack vare de övriga motorerna. I situationer som krä-

ver mycket effekt kan detta begränsa maskinens prestanda eftersom maskinen ska 

kunna fungera fastän en av motorerna havererar i det mest kritiska skedet av flyg-

ningen. Merparten av flermotoriga helikoptrar flygs av två piloter. Den ena är den 

egentliga föraren och den andra koncentrerar sig på navigeringen och skötseln av 

radiotrafiken. Helikopterns prestanda (belastningstålighet och drifttid) ökar i takt 

med helikopterns storlek. Samtidigt ökar driftskostnaderna emellertid betydligt 

snabbare än prestandan.  
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Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO indelar luftfartygen i fyra klasser. 

- Super, startvikt över 560 000 kg 

- Tyng, startvikt 136 000 kg – 560 000 kg 

- Medeltung, startvikt 7 000 kg – 136 000 kg 

- Lätt, startvikt under 7 000 kg 

 

För helikoptrar passar en sådan indelning dåligt eftersom deras begynnelsemassa 

är betydligt mindre än flygplanens. Utgående från ICAO:s indelning kan helikoptrar 

indelas i fyra klasser utifrån deras storlek.  

- lätta 

- lätt medeltunga,  

- medeltunga, 

- tunga.  

 

Lätta tvåmotoriga helikoptrars startvikt ligger under två och ett halvt ton. Dessa an-

vänds främst som läkarhelikoptrar eftersom utrymmet inte gör det möjligt att rädda 

många personer. Till havs begränsar den rätt korta drifttiden och begränsningar i 

prestandan maskinens användning. Av dessa orsaker är lätta helikoptrar sällan ut-

rustade med mångsidig räddningsutrustning. 

 

Lätta och medeltunga helikoptrar tillhör den helikopterklass som klarar av rädd-

ningsinsatser till havs. Helikoptrarnas startvikt är fyra till fem ton och de rymmer 6-

10 personer som räddas. Lätt medeltunga helikoptrar kan ta utomstående last av 

en vikt på cirka 1 000 kg. Till sådana helikoptrar som används i Finland hör heli-

koptrarna AB/B412. Till följd av deras lätta vikt finns det ofta inte lika mycket rädd-

ningsutrustning i dem som i större helikoptrar. På grund av sin lätta vikt kan lätt 

medeltunga helikoptrar ha med sig en begränsad mängd bränsle. På grund av den 

begränsade mängden bränsle kan drifttiden förorsaka överraskningar i synnerhet 

vid dåligt väder.  

 

Medeltunga helikoptrar är betydligt större än de lätt medeltunga eftersom deras 

startvikt är 6–9 ton och de rymmer 10–15 personer. Högre prestanda och massa 

gör det möjligt att transportera en utomstående last som väger två till tre ton. Tack 

vare den högre prestandan är det möjligt att med dessa helikoptrar transportera 

bl.a. högeffektspumpar till olycksplatsen. I Finland kan man till medeltunga helikopt-

rar räkna Gränsbevakningsväsendets helikoptrar AS 332L1 Super Puma- samt 

Försvarsmaktens NH-90-helikoptrar.  

 

Tunga helikoptrar används i länder där sjöräddningens ansvarsområden sträcker 

sig långt ut till havs. Dessa helikoptrar har den bästa prestandan, och drifttiden kan 

ofta även förlängas med lufttankning. Tunga helikoptrar kan evakuera fler än 15 

personer. 
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Ovannämnda klassifikation är en bearbetning av ICAO:s klassifikation, och även 

andra klassifikationer är i bruk. 

 

2. Faktorer som i allmänhet påverkar bruket av luftfartyg 

 

2.1.  Riktlinjer för flygning 

 

Finlands såsom andra länders luftrum är indelat i kontrollerat och okontrollerat luft-

rum. För att flyga i ett kontrollerat luftrum ska luftfartyget ha flygledningens tillstånd, 

dvs. ett färdtillstånd. Kommersiell flygning använder i regel alltid kontrollerat luftrum 

eftersom den förtydligar lufttrafiken och gör den även smidigare och mer samord-

nad. Ett kontrollerat område består av områden på olika höjder. I fråga om de 

största flygplatserna når luftrummet ända ner till marken, medan åter luftrummet ut-

anför flygplatserna kan börja först på flera kilometers höjd. Utanför det kontrollerade 

luftrummet flyger man i ett okontrollerat luftrum och då har luftfartygets befälhavare 

ensam ansvaret för att avvärja kollisioner. I ett okontrollerat luftrum har inte luftfar-

tyget tillgång till flygledningstjänster. Under en flygning kan luftfartyget använda 

både kontrollerat och okontrollerat luftrum enligt en på förhand uppgjord plan. I sjö-

räddningssituationer sker flygningarna på olycksplatsen i huvudsak i okontrollerat 

luftrum. Utanför olycksområdet kan flygningarna ske i ett kontrollerat eller okontrol-

lerat luftrum. Om flera luftfartyg deltar i räddningsaktionen påverkar de lätt också 

trafiken i det kontrollerade luftrummet. Det är skäl att informera flygledningen om 

hur räddningsverksamheten fortskrider för att flygledningen ska kunna säkra en 

smidig framfart för de flyg som deltar i räddningsverksamheten. Till exempel en ma-

rin storolycka utanför Helsingfors skulle lätt kunna stänga Malms flygfält från övrig 

flygtrafik och kunde även försvåra trafiken på Helsingfors-Vanda flygplats.  

 

Ledaren för sjöräddningen har enligt sjöräddningslagen rätt att begränsa flygverk-

samheten för att säkra räddningsverksamheten. Ett tillfälligt begränsat område eller 

riskområde för att säkra räddningsverksamheten grundas av cellen för luftrumspla-

nering (AMC) som verkar i anslutning till den regionala flygtrafikledningen. En be-

gränsning på inflygningskontrollens ansvarsområde lyckas med hjälp av färdtill-

stånd för flygning.  

 

När luftfartyg som ägs av staten eller när militära luftfartyg flyger till ett annat land 

behöver de ett flygtillstånd i det land de flyger till. Årstillstånd gör det möjligt för 

dessa luftfartyg att flyga normalt till ett annat land då de lägger fram sin färdplan. I 

räddningsverksamheten behövs inte dessa tillstånd, utan den part som ber om till-

stånd sköter om tillståndsförfarandet under insatsens gång. Till exempel när sjö-

räddningscentralen ber ett svenskt luftfartyg till ett räddningsuppdrag räcker det 

med att uppgifterna om luftfartyget ges via telefon direkt eller via flygräddningscen-

tralen till kontrollcentralen. Det här förfarandet grundar sig på vad som anges i sjö-

räddnings- och flygräddningsavtalet mellan de olika staterna. 
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Årstillstånden ansöks av operatören för flygverksamheten. Gränsbevakningsväsen-

dets tillstånd ansöks av staben för Bevakningsflygdivisionen. 

 

2.1.1.  Flygmetoder 

Inom luftfarten används instrumentflygning (IFR) och visuell flygning (VFR). Vid in-

strumentflygning flygs luftfartyget med hjälp av luftfartygets instrument och flygtra-

fikledningen. Med hjälp av denna metod är det möjligt att flyga även under dåliga 

förhållanden då man knappt ser ut från luftfartygets cockpit. Typiska instrumentflyg-

ningar under räddningsaktioner är de facto just flygningar vid dåligt väder. För in-

strumentflygning behövs ett luftfartyg som godkänts för instrumentflygning och 

dessutom ska besättningen ha behörighet för flygning under instrumentflygnings-

förhållanden. Kommersiell luftfart sker i regel enligt instrumentflygreglerna för då 

kan flygningarna garanteras oberoende av hurudant vädret är. Flygoperatörernas 

manualer om flygverksamheten kan hindra instrumentflygning i okontrollerat luft-

rum. 

 

Vid visuell flygning grundar sig flygarnas verksamhet på observationer genom luft-

fartygets fönster. Sikten bör vara klar i horisontell riktning (framåt+bakåt+åt sidorna) 

och även i vertikal riktning. Visuell flygning kräver i praktiken goda förhållanden för 

att den ska kunna genomföras eftersom navigering och seendet av flyghinder inte 

är möjligt under dåliga förhållanden. Allmänna och för alla avsedda förhållande-

gränser kan inte ges eftersom gränserna för sikten varierar beroende på flygopera-

tör, syftet med flygningen, vilken typ av flyg som används och flygarnas kompetens. 

De mest typiska förhållanden som hindrar visuell flygning är dimma och moln på låg 

höjd. Flygningar på olyckplatsen utförs alltid under förhållanden som tillåter visuell 

flygning, men ankomsten och avfärden såsom även förflyttningsflygningarna utförs 

enligt instrumentflygningsreglerna. En av de viktigaste uppgifterna för koordinatorn 

för flygverksamheten (ACO) är att under dåliga förhållanden skapa ett tryggt sätt för 

luftfartyget att närma sig olycksplatsen. 

 

2.1.2.  Flyghöjder 

Varje stat fastställer på sitt eget territorium vilka minimiflyghöjder och minima för vi-

suella väderförhållanden som ska iakttas. I Finland finns dessa föreskrivna i luft-

fartsföreskriften OPS M1-1 som publicerats av Trafi. Sammanfattningsvis enligt fö-

reskriften får flygningar inte utföras på en höjd som understiger på 300 meter (1 000 

fot) ovanom bostadsområden och folkmassor. Ovanom övriga ställen är minimihöj-

den 150 m (500 fot) under dygnets ljusa tid och 300 meter (1 000 fot) under dyg-

nets mörka tid. 

 

Förutom myndigheternas föreskrifter har varje luftfartyg och dess besättning indivi-

duella minimiflyghöjder och minima för visuella väderförhållanden. Dessa påverkas 

av: 
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- vilken typ av luftfartyg som används 

- flygmetod 

- besättningens kompetens 

- besättningens antal (främst antalet flygare) 

- olycksplatsens position 

- tid på dygnet 

 

Tack vare kraven upprätthålls flygsäkerheten. I praktiken känner flygpersonalen 

själv bäst till sina egna begränsningar. 

 

2.1.3.  Föreskrifter om vilotider för besättning 

Vare operatör för flygverksamheten har sina egna föreskrifter om vilotider för be-

sättningen. På finska luftfartyg iakttas vilotiderna noggrant och den enda möjlighet-

en till avvikelser är de fall när det gäller att rädda människoliv. Avsikten med före-

skrifterna om vilotider är att hålla besättningen i arbetsfört skick. Maximiflygtiden rä-

knas till exempel per 

- år,  

- månad, 

- 72 timmar,  

- 48 timmar, 

- 24 timmar. 

Flygtiden räknas från och med att flyget lyfter fram till att det landar. Vid utförande 

av flera landningar, avbryts flygtiden för varje landning.  

 

Förutom flygtiden har flygpersonalen arbetstidsbegränsningar per 

- 48 timmar, 

- 24 timmar. 

Som arbetstid räknas all den tid då flygbesättningen utför arbete. Vilken arbetstid 

som tillåts beror på typ av luftfartyg och besättningens antal. 

 

Förutom dessa ska flygbesättningen i vissa situationer garanteras en viss tid av vila 

utan avbrott.  

 

Tillåten maximal flygtid och maximal arbetstid varierar beroende på vilken typ av 

luftfartyg det är fråga om och beroende på besättningens antal, men uträknade en-

ligt vilken tidsbestämning som helst så får de inte överskridas. Flygbesättningen 

håller själv reda på sina föreskrifter om vilotider. 

 

2.2.  Väderlekens och mörkrets inverkan på luftfarten 

 

Inom luftfarten har vinden en avsevärd betydelse för flygplanets hastighet När ett 

luftfartyg flyger i medvind ökar dess hastighet i förhållande till marken (markhastig-

het) betydligt. På motsvarande sätt blir luftfartygets markhastighet betydligt lång-
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sammare i motvind. En helikopter som hovrar har nytta av vinden eftersom vinden 

kyler helikopterns motorer. De svåraste förhållandena för en hovrande helikopter är 

en varm och stilla sommardag eftersom helikopterns motorer inte får hjälp av vin-

den för att avkylas.  

 

Det som i större grad än vinden försvårar luftfartygens prestanda är dålig sikt och 

mörker. Vid flygning enligt instrumentflygningsreglerna påverkar inte mörkret sikt- 

och höjdkraven tack vare flygningsmetodens natur. Med hjälp av instrumentflygning 

är det emellertid inte möjligt att flyga på olycksplatsen, utan det sker alltid enligt reg-

lerna för visuell flygning. Med hjälp av instrumentflygning är det emellertid möjligt att 

förflytta sig till olycksplatsen. 

 

När reglerna för visuell flygning används har mörkret stor betydelse för den minimi-

höjd som iakttas och på kraven på sikten. Huvudregeln är att man i mörker enligt 

visuell flygning flyger betydligt högre och att sikten måste vara betydligt längre än 

på dagen.  

 

Övergången från instrumentflygning till visuell flygning kallas för genomgång av 

molnhöjden. Genomgång av molnhöjden ute till havs sker med hjälp av radar varvid 

flygbesättningen med hjälp av radarn tar en känd plats som fixeringspunkt. Fyrar är 

bra objekt för man känner till deras exakta position och runt dem finns sällan några 

störande faktorer. Även ett passagerarfartyg kan vid behov fungera som radarob-

jekt när man flyger genom molnhöjden. Genomgången av molnhöjden sker alltid 

enligt vissa flygmetoder som godkänts av operatören för flygverksamheten. Om be-

sättningen i enlighet med metoden inte får syn på önskat objekt måste genom-

gången av molnhöjden avbrytas och flygningen fortsätta enligt instrumentflygnings-

reglerna. I detta fall avbryts flygningen till olyckplatsen. På samma sätt måste ge-

nomgången av molnhöjden avbrytas om kraven på minimihöjder enligt visuellflyg-

reglerna inte uppfylls. 
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Exempel på inverkan av dåligt väder på helikopterns prestanda. Teckning: Gränsbevakningsvä-

sendet 

 

IFR = Mittarilentosäännöt = Instrumental flight 
rules 

IFR = Instrumentflygningsregler = Instru-
mental flight rules 

VFR = Näkölentosäännöt = Visual flight rules VFR = Visuellflygregler = Visual flight rules 

RVR = Kiitotienäkyvyys = Visual runway range RVR = Bansynvidd = Visual runway range 

PÄIVÄ DAG 

IFR IFR 

Selvästi erossa esteistä Tydligt fritt från hinder 

RVR RVR 

YÖ NATT 

Merialue, 4-akselinen Havsområde, fyraxlad 

Merialue, 3-akselinen Havsområde, treaxlad 

Maa-alue Landområde 

 

Flygning i åskväder försöker man undvika. Om man under flygningen upptäcker 

åska och blixtar försöker man flyga runt dem för att blixten inte ska slå ner i planet. 

Om blixten trots allt träffar planet skadar det vanligtvis inte ett luftfartyg. Efter ett 

blixtnedslag undersöks planet i varje fall på land för att försäkra sig om att planet är 

flygdugligt. Vinschning utförs inte vid åskväder på grund av eventuella blixtnedslag. 
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En annan faktor som påverkar flygverksamheten är isiga förhållanden. Isiga förhål-

landen förekommer när det är minusgrader i luften, men vattnet fortfarande är i fly-

tande form. Det kan samlas is i luftfartygets konstruktioner på grund av regn eller 

då fukt från molnen kondenseras på planets kaross. Vanligtvis påverkar inte isiga 

förhållanden flygplanen eftersom de på grund av flygverksamhetens karaktär är ut-

rustade med isborttagningsmetoder. Om flygplanet däremot befinner sig på marken 

avlägsnas snö och is som samlats på planets vingar och akter genom att det spolas 

med avisningsvätska för att planet tryggt ska kunna lyfta. Det bör observeras att det 

inte är nödvändigt att använda avisningsvätska på de allra minsta flygplanen, till 

exempel sådana som används för fritidsflygning. 

 

Endast ett fåtal helikoptrar har avisningssystem på grund av den viktökning det in-

nebär och det höga priset. Avisning finns inte ens tillgängligt för alla helikoptermo-

deller. Gränsbevakningsväsendets helikoptrar AS332 Super Puma och vissa andra 

helikoptrar kan utrustas på ett sådant sätt att de är flygdugliga även under isiga för-

hållanden. Inte ens med hjälp av dessa avisningssystem är helikoptrarna avsedda 

att flygas i isigt regn, utan gör det möjligt för helikoptern att komma bort från regn av 

denna typ. Isiga förhållanden förorsakar i praktiken alltid begränsningar för den 

flygverksamhet som sker med helikoptrar. 

 

Luftfartygets befälhavare känner alltid bäst till de möjligheter planet och besättning-

en har för att fungera under olika förhållanden. Den effektivaste verksamheten når 

man genom att konsultera flygpersonalen om eventuella begränsningar som förhål-

landena orsakar. 

 

2.3.  Faktorer som påverkar nyttolasten och drifttiden 

 

Luftfartygets maximala startvikt (max take off) består av planets tomvikt och lastvikt. 

I lastvikten ingår besättningen, planets utrustning och bränsle. Först efter dessa kan 

vikten på den nyttolast (Pay load) som ska tas med beräknas.  

 

Luftfartygets besättning känner alltid till planets tomvikt, besättningens vikt och 

jourutrustningens vikt och dessa varierar inte nämnvärt. Genom att minska på ut-

rustningen (genom att till exempel avlägsna vattenbehållaren Bambi Bucket) är det 

möjligt att justera vikten en aning. Efter detta beaktas väderleken och kravet på en 

reservflygplats för hela den planerade flygrutten. Om förhållandena är dåliga kan en 

reservflygplats finnas långt borta och då behövs mer reservbränsle. Bränslets med-

förda extra vikt reducerar avsevärt mest den mängd nyttolast som tas med. 
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Luftfartygets drifttid kan utökas genom att man tar med mer bränsle. Då minskar 

mängden av eventuell nyttolast. 

 

 
 

Den viktmängd som helikoptern har påverkar alltid dess förmåga till evakuering. 

Om luftfartyget är tungt kan det inte evakuera lika många personer som om det var 

tomt. Det snabbaste sättet att minska vikten är att minska på mängden bränsle. 

Endast en del av helikoptrarna är utrustade med ett system för nödtömning av 

bränsle, de andra luftfartygen är tvungna att med motorerna använda det bränsle 

som finns i tankarna. Av Gränsbevakningsväsendets helikoptrar är helikoptrarna 

AS332 Super Puma utrustade med system för nödtömning av bränsle. Avigsidan 

med att minska på bränslemängden är att drifttiden förkortas. 

 

 
 

Maximal mängd nyttolast (max Pay Load) 
 
  Planets maximala startvikt (Max Take Off) 
  Planets tomvikt 
  Besättningens vikt och utrustningens vikt 
  Väderleksförhållandena krav på reservflygplats Bränslets vikt (mängd) 

 = Nyttolast 

Kort distans  mycket nyttolast 

Lång distans  lite nyttolast 

Lång drifttid  mycket bränsle  lite nyttolast 

Dålig sikt  mer reservbränsle  mindre nyttolast/kortare drifttid 

Helikopterns evakueringsförmåga påverkas av 

 helikopterns vikt vid räddningstidpunkten 

 flygtiden från olycksplatsen till evakueringscentralen 

 Förhållandena (väder och ljus) 

 

Helikopterns evakueringsförmåga är som sämst då 

 helikoptern är tung 

 väderleksförhållanden är dåliga 

 destinationen ligger långt borta  
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Luftfartygets befälhavare känner alltid bäst till helikopterns förmåga att transportera 

nyttolaster och drifttid. Den effektivaste räddningsverksamheten uppnås genom att 

man konsulterar flygpersonalen om de eventuella begränsningar som förhållandena 

medför. 

 

3. Östersjöns luftfartyg och deras prestanda 

 

3.1. Luftfartygsoperatörerna på Östersjöområdet 

 

Operatörer för luftverksamheten inom sjöräddningen på Östersjöområdet är i regel 

militära eller statliga organisationer eller affärsverk som ägs av staten. 

 

För andra uppdrag än sjöräddningsuppdrag såsom förstahjälpsinsatser används 

ofta kommersiella operatörer. Luftfartyg av denna typ lämpar sig sällan för sjörädd-

ningsuppdrag så därför presenteras de bara kortfattat i detta kapitel. 

 

Finland 

Luftfartyg som i första hand används för sjöräddning i Finland är i bruk hos Bevak-

ningsflygdivisionen vid Gränsbevakningsväsendet. För tillfället har divisionen till sitt 

förfogande tre AS 332L1 helikoptrar i Åbo och fem AB/B412 helikoptrar i Helsing-

fors och Rovaniemi. Före 2015 kommer Gränsbevakningsväsendet att skaffa två 

nya AS332L1e helikoptrar. Avsikten är att det i Helsingfors och Åbo ska finnas totalt 

fem AS 332L1 / AS 332L1e helikoptrar och i Rovaniemi två AB/B412 helikoptrar. 

Därutöver utreds möjligheterna att modernisera de nuvarande AS332L1 helikopt-

rarna till att motsvara de nya. Förutom helikoptrarna kan man inom sjöräddningen 

använda Bevakningsflygdivisionens Dornier-bevakningsflygplan. Dessa plan är ef-

fektiva enheter för efterspaningar på havsområdena. Uppgifter om alla Bevaknings-

flygdivisionens luftfartyg är införda i det civila luftfartygsregistret. 

De stora NH-90 transporthelikoptrarna som försvarsmakten använder är lämpliga 

för att transportera människor, men de saknar pontoner som kunde hålla helikop-

tern flytande i fall nödlandning är nödvändigt. FinnHEMS som ägs av universitets-

sjukhusens sjukvårdsdistrikt ansvarar för läkarhelikopterverksamheten. De egent-

liga flygoperatörerna är kommersiella aktörer som FinnHEMS konkurrensutsatt. 

FinnHEMS har till sitt förfogande sex helikoptrar med flygbaser i Vanda, Åbo, 

Tammerfors, Uleåborg, Rovaniemi och Kuopio. I sjöräddningssituationer kan Finn-

HEMS helikoptrar användas för att transportera läkare/akutvårdare till evakuerings-

centralerna.  

 

Sverige 

Inom sjöräddning i Sverige används främst helikoptrar som hör till SMA Helicopter 

Rescue AB. Det är ett företag som ägs av Sjöfartsverket och som ansvarar för heli-

kopterburen sjöräddning på fem olika flygbaser. Dessa är Göteborg, Ronneby, 

Visby, Norrtälje, Umeå. Förvaltningen av helikoptrarna sköts i Göteborg. Helikopt-
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rarna används främst enbart för sjöräddning. Helikoptermodeller som används för 

tillfället är Sikorsky S-76 som ersätts under perioden 2013–2015 med helikoptrar av 

modellen Agusta Westland AW139. Totalt sju helikoptrar har beställts för fem flyg-

baser. Besättningen på sjöräddningshelikoptrarna består av civilpersoner.  

I andra hand kan Sveriges försvarsmakts helikoptrar användas. Dessa helikoptrar 

är inte i ständig beredskap, utan beredskapen är beroende av försvarsmaktens 

egen verksamhet. Sveriges Kustbevakning förvaltar tre bevakningsflygplan av mo-

dellen DASH 8. Planen är planerade att även fungera som verksamhetsplats för 

ACO. Uppgifterna om Sjöfartsverkets och Kustbevakningens luftfartyg är införda i 

civila luftfartygsregistret, medan Super Puma åter är militära luftfartyg. 

 

Danmark 

Operatör för sjöräddningshelikoptrarna i Danmark är Danmarks flygvapen. Flyg-

vapnet bedriver tre primära flygbaser som är belägna i Aalborg, Roskilde och 

Skrydstrub. När vinden tilltar över 20 m/s flyttas ett av planen för beredskapstjänst 

till flygbasen på Bornholm. Alla helikoptrar är av modell AW101. Helikoptern är rätt 

stor och dess luftström nedåt (down force) är mycket kraftig. Danmarks flygvapen 

använder för sjöräddning även 721 CL-604 (Challenger) flygplan som är utrustade 

för ACO- verksamhet. För ACO-verksamhet används flygplanet i de fall då olycks-

platsen befinner sig så långt borta att man inte får kontakt med den flyg- och sjö-

räddningscentral som har ledningsansvaret (JRCC). 

 

Tyskland 

Tysklands sjöstridskrafter ansvarar för Tysklands sjöräddningshelikoptrar. På flyg-

basen i Kiel tjänstgör helikoptrarna Sea King Mk41. Helikoptrarna används förutom 

för sjöräddning även för andra behov inom sjöstridskrafterna. Tyskland har inlett ett 

projekt enligt vilket alla sjöräddningshelikoptrar ska ersättas med nya. De nya heli-

koptrarna är planerade att vara i operativt bruk från och med 2015. 

I Tyskland kan även tyska förbundspolisens helikoptrar AS 332 L1-Super Puma an-

vändas för sjöräddning. Helikopterbesättningen utför bland annat miljöövervakning 

till sjöss. Själva helikoptrarna är också utrustade för sjöräddning. 

 

Polen 

Polens sjöstridskrafter har hand om sjöräddningshelikoptrarna i Polen. I Polen an-

vänds helikoptrar som tillverkas i deras eget land i en fabrik som i dag tillhör 

Agusta-Westland koncernen. Helikoptrarna är av modellen W-3RM Anaconda Av 

den nämnda helikoptern har man tillverkat civil- och militärversioner. SAR-

helikoptrarna är militärversioner. Flygbasen i Polen är belägen i Gdynia. Den 

största helikopter som används i Polen är SAR-versionen av helikoptern MI 14. 

Flygbasen för denna helikopter finns i Darlowo. Båda helikoptrarna har egen be-

sättning som står i beredskap 24/7. Polens MI14-helikopter är utrustad med en 

räddningskorg som gör det möjligt att evakuera flera personer åt gången utan att 

det är nödvändigt att vinscha korgen upp i helikoptern. 
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Litauen 

I Litauen tillhör de större sjöräddningshelikoptrarna Lettlands flygvapen. Helikopt-

rarna är av typen MI-8 och deras flygbas ligger vid havet i Nemirseta samt i Kaunas 

i centrala Litauen. Även Litauens gränsbevakningsväsende har helikoptrar. Dessa 

helikoptrar är mindre än luftvapnets och deras huvudsakliga uppdrag är gränsöver-

vakning ovanom landområden. De är emellertid även utrustade för insatser till havs. 

Gränsbevakningsväsendets helikoptrar är i regel placerade i Paluknys nära Litau-

ens östgräns. Luftvapnets helikoptrar är registrerade som militära luftfartyg medan 

åter gränsbevakningsväsendets helikoptrar är införda i det civila luftfartsregistret. 

 

Lettland 

Flygoperatör för Lettlands sjöräddningshelikoptrar är Lettlands flygvapen. Flygba-

sen för de stora MI17-helikoptrarna ligger i Lielvarde militärbas i närheten av Riga. 

Förutom för sjöräddning används helikoptrarna för andra uppdrag inom luftvapnet 

och de är införda i det militära luftfartsregistret. Även Lettlands gränsbevakningsvä-

sende har helikoptrar till sitt förfogande. De är av modellen AgustaWestland109. På 

sistone har Lettlands luftvapen och gränsbevakningsväsende intensifierat sitt sam-

arbete och även gränsbevakningsväsendets helikopterbesättning har utbildats för 

sjöräddningsinsatser. 

 

Estland 

I Estland bedriver polisen sjöräddningshelikopterverksamhet med utgångsläge på 

flygbasen i Tallinn. Tidigare tillhörde Polisen och Gränsbevakningsväsendet i Est-

land skilda organisationer, men de sammanslogs till ett Polis- och Gränsbevak-

ningsväsendets ämbetsverk 2010. AW139 –helikoptrarna som används inom sjör-

äddningen i Estland har även andra uppgifter såsom polisuppgifter och olika trans-

portuppdrag. Helikoptrarna är infördra i det civila registret och kan även utrustas för 

VIP-versioner. Estlands polis har även ett bevakningsflygplan för marin övervak-

ning. Planet är emellertid inte planerat för ACO-verksamhet. 

 

Ryssland 

På Finska vikens område för sjöräddning i Ryssland används helikoptrar som hör 

till Gränsbevakningstjänsten. I S:t Petersburg och på Leningrads regionförvaltnings 

kustbevakningsområde används helikoptrar som tjänstgör i Uura. Mellan Sordavala 

och Uura tjänstgör 15 dagar i månaden helikoptrar av typen Ka-27 och de övriga 15 

dagarna MI-8. 

 

3.2. En allmän överblick av Östersjöns luftfartyg och deras prestanda 

 

Den helikopterutrustning som används för sjöräddning är mycket varierande på Ös-

tersjöområdet. Oberoende av den varierande typen av helikoptrar är helikopterma-

terielet på Östersjöområdet mycket heltäckande. Vid en storolycka fås inom en två 
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timmars flygradie flera helikoptrar för räddningsinsatsen, med undantag av norra 

delen av Bottniska viken. På grund av sjöräddningshelikoptrarnas tekniska detaljer 

tar det åtminstone tio minuter att få dem startklara. De flesta helikoptrarna tjänstgör 

de facto dagtid med 15–30 minuters startberedskap. Kvällstid varierar beredskapen 

mellan 15 minuter till en timme och nattid får man räkna med en beredskap på cirka 

en timme. Helikoptrarna är placerade på ett sådant sätt att destinationen på hela 

Östersjöområdet nås genom en flygresa inom en timme. Även start-

tid/beredskapstid måste tilläggas för att få den verkliga tiden inom vilken utsatt des-

tination nås. 

 

Sjöräddningshelikoptrarnas flygbaser på Östersjöområdet. Bild: J-P Lumilahti 
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Helikoptrar som klarar av isiga förhållanden finns endast i Finland, Estland och 

Ryssland. Med vissa begränsningar kan även danska och lettiska helikoptrar klara 

av isiga förhållanden. Även om en destination är möjlig att nå i isiga förhållanden på 

Norra Östersjön, kan helikopterns prestanda till följd av avisning försvagas. Det 

finns få helikoptrar som klarar av att flyga långt ut på Östersjön i isiga förhållanden, 

så det är möjligt att man måste använda en helikopter som avviker från det vanliga.  

 

Största delen av sjöräddningshelikoptrarna på Östersjön tillhör klasserna lätt me-

delltunga, medeltunga eller tunga. Större helikoptrar har bättre prestanda. De 

största helikoptrarna finns i Danmark och Tyskland. Medeltunga helikoptrar finns 

redan nästan i alla länder. I vissa länder har de medeltunga helikoptrarna komplet-

terats med lätta medeltunga helikoptrar. I Sverige upprätthålls sjöräddningsbered-

skapen endast med lätta medeltunga helikoptrar. Sjöräddningssystemets prestat-

ionsförmåga har förbättrats genom att man placerat helikoptrarna på flera olika 

platser. På så sätt har den sammanlagda prestationen gett gott resultat. 

 

Med tanke på helikoptrarnas prestanda är de svåraste områdena mitt på Norra och 

Södra Östersjön. Flygresan till dessa platser är lång från flygbasen och likaså di-

stansen mellan olyckplatsen och evakueringscentralen. Även Bottniska viken är ett 

problematiskt område för helikoptrarna. Helikopterkapaciteten på Bottniska viken är 

liten och det tar lång tid att få extra hjälp från andra länder. Fartygstrafiken är emel-

lertid mindre på Bottniska viken än på Östersjöns övriga delar. 

 

Den totala besättningen på sjöräddningshelikoptrarna på Östersjön är 4–6 perso-

ner. Besättningen består alltid av två flygare. I besättningen ingår alltid en, ibland 

två yträddare, (Rescue swimmer). Beredskap att dyka har yträddarna sällan. Föru-

tom flygare och yträddare består besättningen alltid av en vinschoperatör som un-

der flygningen även kan ha andra uppgifter. Det kan till exempel gälla arbete som 

flygmekaniker eller att sköta övervakningsutrustningen. Beredskapen för akutsjuk-

vård varierar från land till land. I Danmark består besättningen av en läkare och i 

Polen av en person som har utbildning i akutvård. I Sverige tas vid behov ett sär-

skilt akutvårdsteam ombord (medical team). I Finland har Gränsbevakningsväsen-

dets yträddare även utbildats i akutvård, men vid behov kommer en läkare med från 

FinnHems. Helikopterbesättningen vars huvudsakliga uppgift är något annat än sjö-

räddning (till exempel Sveriges Försvarsmakts helikoptrar och Finlands försvars-

makts NH90-helikoptrar) har nödvändigtvis inte förmåga att ge akutvård. Om akut-

vård är nödvändig i sjöräddningsuppdraget är det skäl att ta reda på besättningens 

förmåga till akutvård från fall till fall. Behovet framhävs i insatser där helikoptrar från 

andra länder är på väg. 

 

För efterspaningsuppdrag finns det i alla sjöräddningshelikoptrar effektiva efterspa-

ningsstrålkastare. Glasögon för mörkerseende (NVG, Night vission goggles) finns 

också bland utrustningen i de flesta helikoptrar och vissa flyger med hjälp av dessa. 
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Efterspaningen kan förbättras med hjälp av FLIR-utrustning (Forward looking infra-

red). FLIR-systemet kan kombineras med olika kameror, såsom värmekamera, in-

fraröd kamera och lågljuskamera. Med hjälp av FLIR kan operatören i helikoptern 

utföra efterspaning oberoende av i vilken ställning och i vilket väderstreck helikop-

tern flyger. I Danmark används FLIR-utrustning i helikoptrarna och även en del av 

helikoptrarna i Tyskland använder utrustningen. Man strävar efter att utrusta nya 

medeltunga och tunga helikoptrar med FLIR-utrustning vilket betyder att deras ef-

terspaningskapacitet ökar märkbart.  

 

Sjöräddningshelikoptrarnas två timmars flygradie Bild: Baltic Aco Manual 
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4.  Räddningshelikoptrarnas viktigaste utrustning i Finland 

 

På grund av begränsade förvaringsutrymmen och utrustningens vikt är det inte möj-

ligt att ständigt ha ombord all utrustning. Därför används utrustningar av två olika 

typer i Gränsbevakningsväsendets helikoptrar. Jourutrustningen är ständigt om-

bord, medan tilläggsutrustningen endast tas med för ett visst uppdrag. 

 

4.1. Jourutrustning 

 

Jourutrustningen i Gränsbevakningsväsendets sjöräddningshelikoptrar indelas i 

fasta och lösa utrustningar. Fast utrustning är bunden till helikoptern medan lös ut-

rustning kan flyttas från en helikopter till en annan. Förutom dessa har besättningen 

även med sig personlig utrustning. 

 

Fast utrustning 

- Pontoner 

- Efterspaningsstrålkastare 

- Vinsch AS332 Super Puma: hydraulisk 270 kg och eldriven reservvinsch 

136 kg.  

- Vinsch AB/B 412: hydraulisk 270 kg 

- EFA-lyftsele 

- Skilda lyftselar för barn 

- Radiotelefon som baserar sig på TETRA-teknik (Virve) 

- Taktiskt ledningssystem 

- VHF för luftfart 

- VHF till sjöss 

- Räddningsflotte I Super Puma för 14 personer, AB/B 412 för 7 personer. 

- fyraxlad autopilot (Super Puma + B 412) 

- treaxlad autopilot 

- Väder/övervakningsradar 

 

Lös utrustning: 

- Akutvårdsutrustning: 

- Bårar 

- Vakuummadrasser 

- Vakuumspjäla 

- Defibrillator 

- Syrsättningsapparatur 

- Suganordning 

- Blodtrycks- blodsocker- och saturationsmätare  

- Infusionspump  

- Annat akutvårdsmaterial 

- Räddningsbårar (1 st.) 
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- Scoopbårar 

- NVG-utrustning Vissa helikoptrar har inte modifierats för NVG-flygning, 

men utrustningen kan användas bakom cockpiten. 

- Värmekamera i vissa helikoptrar 

- Ytbärgarens utrustning 

- Liksäck 

- Kamera 

- Videokamera 

 

 
Sjöräddningshelikopterns utrustning är mångsidig. Bild: J-P Lumi-

lahti/Gränsbevakningsväsendet 

 

Ensihoitovälineet  
- defibrillaattori  
- Tyhjiöpatja  
- Happi  
- Verenpaine, happisaturaatio, verensoke-

rimittarit  
- Perfuusori  
- Kauhapaarit  
- Tyhjiölastat  

Akutvårdsmaterial  
- defibrillator  
- Vakuummadrass  
- Syre  
- Blodtryck, syresaturation, blodsockermä-

tare  
- Infusionspump  
- Scoopbårar  
- Vakuumspjäla  
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- Muut välineet - Annat material 

Tallennusvälineet  
- Kamera  
- Videokamera 

Lagringsmedia  
- Kamera  
- Videokamera 

Jäänpoistojärjestelmä Avisningssystem 

Johtamisjärjestelmä Ledningssystem 

NVG NVG 

FLIR (puuttuu kuvasta) FLIR (saknas på bilden) 

Pintapelastaja Ytbärgare 

Nostokoukku Lyftkrok 

Vinssi  
- Efa nostolenkki  
- Rescue paarit 

Vinsch  
- Efa-lyftsele  
- Räddningsbårar 

 Radiot  
- Virve  
- Ilmailu-vhf 
- Meri-vhf 

 Radior  
- Virve  
- VHF för luftfart 
- VHF till sjöss 

 

Gränsbevakningsväsendets sjöräddningshelikoptrar och deras besättning har ut-

rustning som möjliggör akutvård på grundnivå (AB/B 412) eller vårdnivå (AS 332 

Super Puma). Besättningen på AS 332 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna kan 

vårda patienten redan på olycksplatsen. Vården kompletteras med att det finns möj-

lighet till läkarkonsultation och med hjälp av detta kan yträddarna ge patienten 

intravenös medicinering. I helikoptrarna AB/B 412 är akutvårdskapaciteten en aning 

sämre eftersom de endast har en yträddare för att ta hand om vården. Förutom ut-

rustningen har helikoptern den mängd bränsle som behövs för nödtankning. Heli-

koptrarna flyger inte med full tank eftersom de då skulle vara för tunga för en när-

liggande massevakuering eller för transport av en stor grupp (t.ex. MIRG) till 

olycksplatsen Nödtankning är en kompromiss med tanke på prestanda och drifttid. 

Om uppdragets natur förutsätter lång drifttid tankas helikoptern innan avfärd med 

mera bränsle.  

 

För evakueringsuppdrag kan för helikoptrarnas beräkningar matas olika efterspa-

ningsmönster. Rutten som flygs registreras och sänds med hjälp av ledningssyste-

met till sjöräddningens ledningscentral. Alla Gränsbevakningsväsendets helikoptrar 

är utrustade med anordningar för mörkerseende. Största delen av helikoptrarna kan 

även flygas med hjälp av anordningarna för mörkerseende, men i vissa helikopter-

enheter kan anordningarna endast användas av spanarna i kabinen. Tidigare var 

Gränsbevakningsväsendets helikoptrar även utrustade med värmekameror. För till-

fället är helikoptrarnas värmekameror föråldrade och används sällan. I samband 

med nyanskaffning/modernisering av helikoptermaterielen är avsikten att ersätta 

värmekamerorna med FLIR-system som förutom värmekamera har en integrerad 

tv-kamera. 
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4.2. Extra utrustning 

 

MIRG-grupperna i Egentliga Finland och Helsingfors har sin utrustning på flygsekt-

ionerna i Helsingfors och Åbo. Utrustningen finns i korgar/väskor gjorda för helikop-

tertransport vilket gör det enkelt att ta dem med. Utrustningarna är fördelade i 

- personliga,  

- MIRG-gruppens gemensamma, 

- brand-, 

- kemikalie-,  

- räddnings- och röjningsväskor. 

 

Om endast en del av gruppen på en och samma gång kan flygas till platsen kan de 

tack vare denna fördelning av utrustningen i korgar/väskor ta med sig endast den 

utrustning de behöver. 

 

 
MIRG-utrustningen är färdigt packad så att den är lätt att ta med. Bild: Risto Le-

ino/Gränsbevakningsväsendet 

 

Vattenbehållaren Bambi Bucket som används vid skogsbränder följer vanligtvis inte 

med som jourutrustning i sjöräddningshelikoptrarna. Behållarna är färdiga att an-

vändas på flygdivisionernas flygbaser varifrån de lätt kan lyftas in i helikoptern. Om 
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resan är kort kan behållaren placeras under helikoptern redan på flygdivisionen. I 

Super Puma används en 2 000 liters vattenbehållare och i helikoptrar av typen 

AB/B 412 1 000 liters vattenbehållare. En del säckar är utrustade med behållare 

med tillsatsmedel för släckning. Med hjälp av tallsåpa som används som tillsats-

ämne sugs släckningsvattnet bättre in i torven vilket förbättrar släckningseffekten. 

Blandningsförhållandet är cirka 1 promille. 

 

5. Bruket av luftfartyg i olika uppdrag 

 

5.1 Efterspaning 

 

Vid efterspaningar använder ett luftfartyg efterspaningsmetoder enligt IAMSAR. 

Dessa är: 

- Expanderande spaning 

- Parallellspaning 

- Sektorspaning 

- Krypande linje 

- Efterspaning längs förmodad färdväg 

-  

Expanderande spaning och sektorspaning lämpar sig för situationer när området är 

litet eller när uppgifterna om platsen för försvinnandet är goda. Dessa är bland an-

nat situationer när en människa befinner sig i havet. Om det område där efterspa-

ning pågår är större och en del av området inte är nödvändigt att effektivare efter-

spanas är parallellspaning en bra metod. Efterspaning längs förmodad färdväg 

lämpar sig bra för flygplan när efterspaningsområdet är stort och smalt. Innan det 

egentliga efterspaningsmönstret tas i bruk flyger luftfartygen ofta till den troliga 

olycksplatsen/platsen för försvinnandet genom att leta efter närområdet till den tro-

liga platsen. Metoden har i praktiken visat sig effektiv eftersom den försvunna flera 

gånger har påträffats och det har inte ens varit nödvändigt att börja tillämpa ett 

egentligt efterspaningsmönster. 

 

Efterspaningsmetoder väljs efter förhållanden och tillgängligt materiel genom den 

ledande myndighetens försorg. Om den som är ansvarig för ledningen inte beslutar 

om vilken metod som ska användas väljer luftfartygets befälhavare den metod som 

lämpar sig bäst för situationen. I de kalkyler som underlättar lokaliseringen och som 

används i helikoptrarna kan efterspaningsområdena matas in. Då underlättas flyg-

ningen i dessa områden. 

 

Efterspaningsmetoderna har noggrannare beskrivits i till exempel Sjöräddnings-

handboken 2006 som publicerats av Gränsbevakningsväsendet, i flygräddnings-

manualen och i IAMSAR. 
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Förutom efterspaningsmetoderna påverkas efterspaningen väsentligt av befintliga 

instrument. När man spanar efter människor används 

- FLIR (flera olika sensorer i amma anordning)  

- NVG-utrusning 

- strålkastare 

- kikare 

- optisk spaning 

Vid efterspaning av större objekt kan även spaningsradar användas. 

 
FLIR-sensorer är bland annat värmekameror, infraröda kameror, tv-kameror och 
lågljuskameror. Anordningarna har kombinerats till en helhet som stabiliseras av en 
snurra. På så sätt påverkas användningen av FLIR inte av luftfartygets skakningar 
eller rörelser. Alla sensorer producerar videobilder av vilka olika stillbilder eller vi-
deosnuttar kan tas. Dessa bilder/klipp kan sändas till exempel till sjöräddningscen-
tralen från luftfartyget beroende på kommunikationsmedel antingen i realtid eller när 
luftfartyget landat. Bruket av FLIR påverkas inte av hur ljust det är, utan kan använ-
das både när det är ljust och mörkt. FLIR används av operatören som inte deltar i 
styrningen av luftfartyget. På så sätt kan han eller hon helt och hållet koncentrera 
sig på att producera material för analys. Operatorn kan byta användningen av olika 
sensorer helt beroende på situationen. En av de största fördelarna med FLIR är att 
utrustningen är helt oberoende av luftfartygets rörelser. Därför kan luftfartyget utföra 
efterspaningar högt uppifrån och i annan riktning än den som den egentliga efter-
spaningen fortskrider i på efterspaningsområdet. Om luftfartyget inte är utrustat 
med FLIR är det tvunget att flyga enligt efterspaningsrutten för att utföra efterspa-
ningen. FLIR kan installeras i en helikopter eller ett flygplan. Tack vare FLIR:s 
egenskaper är ett flygplan som utrustats med FLIR en effektiv efterspaningsenhet 
även om planet inte kan rädda den människa som hittats tack vare utrustningen. 

 
NVG-utrustningen är ljusförstärkande och utnyttjar förutom det synliga ljuset även 
det ljus som är osynligt för mänskoögat. Ett sådant ljus återkastar till exempel stjär-
norna. Tack vare den NVG-utrustning som besättningen på ett luftfartyg använder 
är det möjligt att upptäcka en människa även på rätt långt avstånd. Även om den 
som efterspanas saknar ljus, åtskiljer NVG-utrustningen objekt med olika nyans-
grader och gör det möjligt att även hitta en människa som saknar ljus. Om en män-
niska har reflexer på kläderna förbättrar det betydligt chansen att hitta honom eller 
henne. NVG-utrustningens nackdel är att lampor och blinkljus försedda med LED-
glödlampor syns sämre med NVG-utrustningen än de lampor och blinkljussom är 
försedda med traditionella glödlampor. 

 

5.2. RÄDDNING 

 

Helikoptern utgör en effektiv räddningsenhet när det gäller att rädda enskilda per-

soner. En helikopter kan komma relativt snabbt med nödvändig hjälp till olycksplat-

sen och transportera räddade för fortsatt vård efter en lägesbedömning och vård-

åtgärder. Vid massevakuering är en helikopter långsam även om det finns flera he-

likoptrar i bruk. 
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Om en helikopter inte kan landa i närheten av någon som ska räddas används 

vinsch. Det tar i snitt 1,30 min – 3 minuter att vinscha upp en människa, men det 

kan även ta 5–6 minuter. Vinschning är möjligt ovanom vatten, fast mark eller ett 

fartyg. Vinschningen utförs oftast tillsammans med yträddaren på så sätt att från 

helikoptern sänks först yträddaren ner till den nödställda. Yträddaren förbereder 

den nödställda varefter båda vinschas upp till helikoptern. En bårpatient kan vin-

schas upp genom att man använder en bår avsedd för vinschning (räddningsbår). 

Patienten fästs vid båren så att han eller hon inte kan röra sig eller falla eftersom 

lyftet sker från båren. Med hjälp av räddningsbårar kan en människa lyftas i vågrätt 

eller lodrätt läge. Vilket lyftsätt som används beror på patientens skick. 

 

Vinschningshöjden beror på vilken typ av helikopter som används och på omstän-

digheterna. Man kan utgå ifrån att ju större helikopter det är fråga om från desto 

högre höjd måste vinschningen ske på grund av de vattenstänk rotorerna ger upp-

hov till. Under vindstilla förhållanden försvårar rotorernas vattenstänk den nödställ-

das situation emedan vattenstänken under blåsiga förhållanden snabbt försvinner 

under vinden. Vid hög sjögång utförs vinschningen emellertid från hög höjd av sä-

kerhetsskäl för att inte vågorna ska träffa helikoptern. Vinschningshöjden påverkar 

även alltid vinschningstiden. Ju högre ifrån vinschningen sker desto längre tid tar 

det. En helikopter strävar alltid efter att utföra vinschningen i motvind då den av 

vinden får den bästa lyftkraften 

 

Räddning av flera människor genom vinschning påverkas av: 

- Helikopterns storlek. Ju större helikopter, desto långsammare 

vinschning. 

- Omständigheterna. Ju högre sjögång desto långsammare vinsch-

ning. 

- Ljusförhållanden. Ju mörkare, desto långsammare vinschning. 

- Flygtiden till evakueringscentralen. Ju mindre helikopter desto fler 

flygningar för att föra bort patienter. 

 
En del helikoptrar använder räddningskorgar i samband med räddningsuppdrag. 

Korgen fästs med en lina i helikopterns krok eller vinschens krok. När helikoptern är 

ovanom dem som ska räddas sänker sig helikoptern så att de som ligger i vattnet 

kan krypa in i korgen. Människorna i korgen lyfts inte in i helikoptern, utan de trans-

porteras i korgen till land eller till ett fartyg. Det ryms 1–3 personer i korgen. Med 

hjälp av korgarna är det möjligt att snabbare rädda människor än genom att an-

vända vinschen, i synnerhet om den plats där människorna stiger av är i närheten. 

De som räddas på detta vis måste vara i gott skick för att de ska orka kliva in i kor-

gen och hållas i den under flygfärden. På Östersjöområdet använder åtminstone 

polackerna räddningskorgar. 
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5.3. Evakuering 

 
Handelsfartygen är utrustade med landningsplatser eller vinschningspunkter för 

evakuering (främst de största passagerar-/passagerarfraktfartygen). Om sådana 

platser inte finns sker evakueringen från den lämpligaste platsen på fartygets däck. 

 

En helikopter kan evakuera människor från fartyg genom att 

- landa 
- ta stöd  
- använda vinsch. 

 

En evakuering som sker genom att en helikopter landar eller tar stöd av fartyget 
skiljer sig från varandra genom att då helikoptern landar ligger hela helikopterns 
tyngd på landningsplatsen. När helikoptern tar stöd, stänger den inte av sina moto-
rer, utan lättar tyngden mot landningsplatsen med hjälp av rotorerna. På så sätt är 
det som om helikoptern svävar ovanom landningsplatsen och människorna kan för-
flytta sig direkt in i helikoptern. Landningsplatsen på varje fartyg är byggd för att tåla 
en viss maximal tyngd. Om helikoptern väger mera måste den hovra i stället för att 
landa. Genom att helikoptern kan hovra är det möjligt att även evakuera människor 
annanstans ifrån än enbart från landningsplatsen. 
 
Evakueringshastigheten beror på 

- evakueringssättet (vinschning/landning/stödtagning) 
- resan från olycksplatsen till evakueringscentralen 
- antalet helikoptrar som är tillgängliga 
- de evakuerades skick (bårpatient/gående). 

 

En effektiv evakuering kräver alltid en bra samordning både på olycksfartyget (far-

tygets egen säkerhetsorganisation) och av räddningshelikoptrarna (ACO). På farty-

get ska följande grupp vara redo att stiga ombord på helikoptern och även följande 

helikopter ska vara redo att evakuera människor när den föregående helikoptern 

flugit bort från olycksplatsen. 

 

På ett stort passagerarfartyg och under goda förhållanden kan evakueringen utfö-

ras med hjälp av en viss helikoptermateriel genom vinschning från både fören och 

aktern. I allmänhet finns det bara en landningsplats, även på större fartyg. 

 

Vid massevakuering placeras nödställda både på bänkarna och på helikopterns 

golv. Antalet personer som tas med beror på helikopterns nyttolast. 

 

5.4. Information 

 
Luftfartygen lämpar sig väl för rekognoseringsuppdrag och för att lämna lägesrap-

porter i samband med olyckor. Det bäst fungerande informationsöverföringssyste-

met är satellitkontakten med vars hjälp det är möjligt att förmedla bilder i realtid 
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oberoende var luftfartyget befinner sig. Mobiltelefonnät kan luftfartygen inte an-

vända för överföring av information eftersom nät inte har byggts för luftfartyg. An-

vändningen av nätet i luften kan på omfattande områden förorsaka tekniska pro-

blem i nätet. Vissa luftfartyg har för dataöverföring i bruk systemet Down Link. Det 

består av en sändarmottagare i luftfartyget och av en motsvarande anordning på 

marken. Down Link har en räckvidd på några tiotals kilometer vilket betyder att stat-

ionen på land måste föras nära olycksplatsen. Landstationen kan till exempel vara 

placerad i en bil. 

 

Det lönar sig att ge rekognoseringsuppdraget till ett sådant luftfartyg som sjörädd-

ningens ledningscentral/ledande myndighet dagligen har kontakt med. På så sätt 

säkerställer man kontakten i alla situationer. 

 

Ett luftfartyg i rekognoseringsuppdrag kan i goda förhållanden flyga ovanom andra 

luftfartyg och undviker på så sätt att störa det egentliga räddnings- och evakue-

ringsuppdraget. I dåliga förhållanden måste man beakta de luftfartyg som deltar i 

räddningsinsatsen och då kan luftfartyget avsett för rekognoseringsuppgifter inte 

användas ovanom de andra. 

Förutom helikoptrar kan även flygplan användas för rekognosering och för att ge 

lägesrapporter. PÅ grund av flygplanens längre drifttid kan de stanna kvar på 

olycksområdet längre än helikoptrarna. Tack vara flygplanens snabbhet kommer de 

snabbt fram till olycksplatsen. Flygplanen passar även bra för kontrolluppgifter som 

ska ske snabbt. Vid efterspaning av en försvunnen människa kan man snabbt flyga 

och kontrollera olika platser (t.ex. avgång, eventuell olycksplats). 

 
5.5. Transport 

 

Helikopterns förmåga att transportera människor beror på många olika faktorer. 

Prestandan har närmare behandlats i kapitel två. 

 

Om man vill föra specialgrupper från fastlandet till olycksplatsen (t.ex. MIRG-

grupper) försämrar det alltid helikopterns möjligheter att evakuera människor från 

olycksplatsen. På grund av detta och om olycksplatsen befinner sig långt borta ska 

sjöräddningshelikopterns primära uppgift fastställas innan helikoptern lyfter. Rädd-

nings- och transportkapaciteten kan förbättras genom att man förkortar helikopterns 

flygresa, dvs. de som ska transporteras förs med bil så nära olycksplatsen som 

möjligt eller så evakuerar man de nödställda till en plats som ligger så nära olycks-

platsen som möjligt. Som exempel på en sjöräddningshelikopters transportkapacitet 

kan nämnas RajaHeko 100, dvs. helikoptern AS332 L1 Super Puma som används 

inom jouren vid Åboflygbevakningsdivision. Om man är tvungen att vinscha dem 

som ska till olycksplatsen, kan helikoptern med en jourtankning under sommarperi-

oden transportera en last på 600 kg 70 M från den plats där lasten plockats upp. 

Under vintern är jourtankningen större och då kan lasten uppgå till högst 400 kg, 
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men kan transporteras 20 km längre bort, dvs. 90 M från avgångsplatsen. Om 

RajaHeko100 lyckas landa på olycksplatsen höjer det transportkapa-

citeten/förlänger verksamhetsradien eftersom det inte åtgår bränsle för att vinscha 

gruppen. Om man på grund av omständigheterna är tvungen att bereda sig på att 

använda reservfält sjunker kapaciteten. Helikoptrarna kan naturligtvis använda 

andra än nödtankning, men nödtankning är alltid utgångsläget. 

 
RajaHeko 100:s (AS332 Super Puma) transportkapacitet varierar från vinter till sommar på 

grund av de olika mängderna av jourtankning. När förhållandena är dåliga sjunker transportka-

paciteten. Teckning: Gränsbevakningsväsendet 

MIRG-ryhmän vientietäisyys AS-332 Super Pu-
malla MIRG-ryhmän noutopaikasta 

Avståndet till MIRG-gruppens destination från 
MIRG-gruppens avhämtningsplats med AS-332 
Super Puma 

Oletusarvot: Mittarilentosäännöt (IFR), 30 min 
reservi +10% lisävara, 30 min vinssaus kohteel-
la, 10 min lähestyminen 

Standardvärde Instrumentflygningsregler (IFR), 
30 min. reserv +10% extra, 30 min. vinschning 
på platsen, 10 min. inflygning 

Toimintasäde max Verksamhetsradie max 

Toiminta kesäaikaan, touko-syyskuu Verksamhet sommartid, maj–september 

Toiminta talviaikaan, loka-huhtikuu Verksamhet vintertid, oktober–april 

Kesätankkaus Tankning på sommaren 

Talvitankkaus Tankning på vintern 



Version av den 19 november 2012  31 (45) 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Luftfartygets befälhavare känner bäst till luftfartygets kapacitet och det lönar sig att 

konsultera befälhavaren i ärendet i ett så tidigt skede som möjligt. 

 
5.6. Transport av hängande last 

 

De flesta helikoptrar är utrustade med en krok avsedd för transport av hängande 

last. Kroken kan avlossas från cockpiten om det är nödvändigt att snabbt bli av med 

lasten. På kroken kan i princip vilken form av last som helst fästas, men dess vikt 

får inte överstiga helikopterns nyttovikt. För att transportera hängande last krävs 

skilda vajrar i vilka lasten fästs. Vajrarna hör inte till sjöräddningshelikopterns jourut-

rustning så de måste separat tas med från helikopterns flygbas. På grund av las-

tens vikt kan det vara nödvändigt att lätta på lasten (mindre bränsle eller utrust-

ning). Det krävs alltid planering för att transportera hängande last, så i en rädd-

ningsinsats lönar det sig att flytta hängande last endast i de allra nödvändigaste fal-

len. 

 

Varje typ av helikopter har sina egna viktbegränsningar för transport av hängande 

last. De största lasterna kan transporteras på korta sträckor då helikopterns egen 

vikt kan hållas liten. Det finns vanligtvis tabeller för den maximala vikten på en heli-

kopters hängande last. I praktiken är vikten på den last som transporteras under en 

räddningsinsats väsentligt mindre. 
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En sjöräddningshelikopters transport av hängande last kräver alltid förberedelser. Undertill 

lasten har en motvikt fästs för att motverka rotation. Jukka-Pekka Lumi-

lahti/Gränsbevakningsväsendet 

 

6. Principer för ledningen av bruket av luftfarkoster 

 

6.1. Ledning av flygverksamheten 

 
Sjöräddningsledaren utser koordinatorn för flygverksamheten. Koordinatorn för 
flygverksamheten (ACO, Aircraft Coordinator) är en person som har i uppgift att 
leda och samordna efterspanings- och räddningsinsatsens flygverksamhet i 
olycksområdet enligt sjöräddningsledarens uppställda riktlinjer. Tillsättandet av en 
koordinator för flygverksamheten (ACO) är motiverat i synnerhet när flera luftfar-
tyg deltar i efterspanings- och räddningsinsatsen. Behovet framhävs i synnerhet 
när luftfartyg från flera olika länder deltar. 
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I Finland sköter koordineraren av flygverksamheten sin uppgift i regel utifrån sjö-
räddningscentralens ledningscentral, men koordinatorn kan även flyttas om situ-
ationen det kräver till någon annan plats som väl lämpar sig för ledning av flyg-
verksamheten. I vissa länder opererar koordinatorn för flygverksamheten (ACO) 
ovanom olycksplatsen i ett flygplan. 
 
Den person som utses till koordinator för flygverksamheten ska vara väl insatt i 
uppgiften och ska ha fått ACO-utbildning. I första hand ska en tjänsteman eller 
flygledare vid Gränsbevakningsväsendet utses om en sådan person finns att 
tillgå. Till stöd för koordinatorn för flygverksamheten utses även i regel alltid en 
annan person som fått ACO-utbildning eller som har tillräckligt med erfarenhet 
och är väl förtrogen med luftfartsradiotrafik. I brådskande situationer när det för 
att rädda människoliv är nödvändigt, kan även en annan person med förutsätt-
ningar att klara uppgiften tillfälligt utnämnas till koordinator för flygverksamheten 
(någon vid sjöräddningens ledningscentral)  
 
Koordinatorn för flygverksamheten utför sitt uppdrag under tjänsteansvar och en-
ligt de befogenheter som anges i sjöräddningslagen även om han eller hon inte är 
en statstjänsteman. 
 
Koordinatorn för flygverksamhetens förpliktelser 

- sörja för flygsäkerheten 
- prioritera uppdragen och ge uppdrag till luftfartygen 
- förmedla uppgifter om efterspaningsområdet till luftfartygen och följa 

upp efterspaningsuppdragen 
- koordinera bränsletankningar av luftfartygen 
- möjliggöra besättningens verksamhet på luftfartygen (underhåll och 

pauser) 
- följa upp radiotrafiken i anslutning till flygverksamheten 
- förmedla lägesöversikter 
- samarbete med OSC och SMC 
 

Det finns noggrannare beskrivningar om de förpliktelser och uppgifter som hör till 
koordinatorn för flygverksamheten i Baltic ACO-manualen som Finland iakttar i 
sjöräddningstjänstens uppgifter. 
 

6.2. Centrala principer i anslutning till ledningen av flygverksamheten  

 

Koordinationen av flygverksamhet (ACO-verksamhet) sköts från den ledningscen-
tral som leder sjöräddningsinsatsen (MRCC Åbo eller MRSC Helsingfors).Med 
ACO-verksamhet avses ett ACO-par, dvs. åtminstone två personer av vilka den 
ena borde ingå i GBV:s flygande personal och den andra i personalen vid sjör-
äddningens ledningscentral eller Finavia. Båda ska ha ACO-utbildning och känna 
till principerna och arrangemangen i samband med ACO-verksamheten. Om det 
är möjligt är det skäl att förstärka gruppen med en tredje person som ingår i per-
sonalen vid sjöräddningens ledningscentral. Det är inte nödvändigt att denna 
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tredje person har ACO-utbildning, utan hans eller hennes uppgift är att utgöra en 
länk mellan centralen och ACO-paret. 
 
Den egna personalen på sjöräddningens ledningscentral ska vara kapabel att få 
igång driften av luftfartygen i enlighet med ACO-manualen och vara beredd att 
upprätthålla driften i cirka två timmar. Inledningsvis kan det vara nödvändigt att 
begränsa antalet luftfartyg fastän flera kan tillkallas och användas. Om alla för in-
satsen tillgängliga luftfartyg inte kan användas effektivt och tryggt i insatsen, ska 
de luftfartyg som ”blir över” placeras så nära olycksplatsen som möjligt eller till 
och med sändas för bränslepåfyllning. 
 
Redan inledningsvis när olyckan skett ska ersättande besättning ordnas för ACO-
paret (ett arbetspar). Den optimala längden på ett ACO-skift är två till fem timmar 
beroende på omständigheterna och hur krävande uppdraget är. Om ACO-
gruppen består av tre personer är det möjligt att ge korta lägesöversikter till ex-
empel till ledningsgruppen och de anställda på centralen. 
 
Vid behov bistår en ledningscentral för sjöräddningen en annan ledningscentral 
för sjöräddningen i fråga om koordineringen av flygverksamheten genom att i in-
ledningsskedet av uppdraget till exempel förbereda metoden för ACO-
verksamheten. Metoden kan till exempel utarbetas på Tracknet och då blir det 
mer tid över för annan ledning för SMC på den ledande centralen. Det här tillvä-
gagångssättet utesluter ändå inte att man i inledningsskedet av händelsen tillkal-
lar ACO-paret och ersättande besättning till den ledande ledningscentralen. Den 
som utför de förberedande uppgifterna ska ha ACO-utbildning. 

 
6.3.  Larmande av koordinatorn för flygverksamheten 

 

I Finland upprättas det inte ett särskilt beredskapssystem för ACO-verksamheten, 
utan beredskapen och larmandet grundar sig på ett grupplarm som går ut till alla 
utbildade ACO-personer eller endast till en del av dessa personer. Med hjälp av 
grupplarm vill man säkerställa att ett ACO-arbetspar är tillgängligt i en olyckssitu-
ation. 
 
Efter anropet eftersträvar man att få igång ACO-verksamheten inom två timmar. 
Fram tills dess ansvarar den egna personalen på sjöräddningens ledningscentral 
för ledningen av luftfartygen på tillämpligt sätt enligt Baltic ACO-
handlingsmodellerna. 

 
7. Flygplatser och andra stödplatser  

 
Finlands luftrum är indelat i kontrollerat och okontrollerat luftrum. Flygledning i ett 

kontrollerat luftrum kan indelas i tre delar:  

- Flygplatskontroll 

- Inflygningskontroll 

- Områdeskontroll 

 

Dessutom används på vissa områden en flyginformationstjänst. 
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Flygplatskontrollen ansvarar för flygtrafiken på flygstationen. Den koordinerar trafi-

ken på flygplatsen, både den som sker med flygplan och med markfordon. Flyg-

platskontrollen fungerar i huvudsak enligt visuella observationer från flygstationer-

nas flygledningstorn. Vissa flygplatser kan även vara utrustade med en markradar 

med vars hjälp det är lättare att genomföra verksamheten till och med vid dåligt vä-

der. Flygplatskontrollen ansvarar för luftrummet upp till en höjd av 400 meter 

ovanom flygplatsen. 

 

Inflygningskontrollen ansvarar för ledningen av luftfartygen för den del som blir mel-

lan flygplatskontrollen och områdeskontrollen. Som namnet säger leder den luftfar-

tygen till närheten av flygplatsen och bort därifrån. I Finland är inflygningskontrol-

lens område som störst vid Helsingfors-Vanda och sträcker sig längs en radie av 

55-90 km från flygplatsen och i höjdled 7 500 meter (24 500 fot, flygnivå 245). Ann-

anstans sträcker sig det område som hör till inflygningskontrollen längs en radie av 

ca 40 km utgående ifrån flygplatsen och i höjdled 2 900 meter (9 500 fot, flygnivå 

95). Inflygningskontrollen kan placeras i samma byggnad som flygplatskontrollen el-

ler så kan den vara placerad i en helt annan byggnad i närheten av flygplatsen. 

 

Områdeskontrollens ansvarsområde står utanför inflygningskontrollens områden 

och täcker hela Finlands flyginformationsregion (FIR, flight information region). Om-

rådeskontrollens ansvarsområde i kontrollerat luftrum är i regel ovanför flygnivå 95. 

Andra delar av ansvarsområdet är okontrollerat luftrum där områdeskontrollen vid 

behov ger flyginformationstjänster. Områdeskontrollen är i Finland koncentrerad till 

Tammerfors. Områdeskontrollen ansvarar även för reserveringar av luftrum och 

sköter om att luftfartygen inte i kontrollerat sammanhang flyger till ett område med 

flygbegränsning. Luftfartygets befälhavare ansvarar för att undvika delar av begrän-

sat luftrum i okontrollerade luftrum. I sjöräddningssituationer kan områdeskontrol-

len/enheten för kontroll av luftrum på begäran av sjöräddningsledaren ge begräns-

ningar till andra luftfarkoster för att säkerställa sjöräddningsåtgärderna. 

 

Vissa mindre flygplatser för kommersiell flygtrafik använder sig av en flyginformat-

ionstjänst. Flyginformationstjänsten kontrollerar inte flygtrafiken, utan ger informat-

ion om bland annat andra luftfartyg och om vädret. Samma flygplats kan under 

brådskande årstider ha en flygplatskontroll och under tystare årstider utnyttja en 

flyginformationstjänst. 

 

Då man överväger placeringen av en stödplats för evakueringscentralen eller för 

helikoptrarna ska tillgången på bränsle omedelbart beaktas. Även på en kommersi-

ell flygplats kan bränsletankarna vara små och då räcker bränslet i tankarna bara 

för räddningsinsatsens första skede. Dessutom är det skäl att beakta att en medel-

tung helikopter (till exempel Super Puma) drar lite under tre liter bränsle per kilome-

ter. När distansen mellan olycksplatsen och evakueringscentralen är 80 km går det 
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åt ca 480 liter bränsle. Ju längre bort evakueringscentralen eller helikoptrarnas 

stödplats befinner sig desto sämre möjligheter har helikoptern att fungera på 

olycksplatsen. 

 

7.1 Viktiga flygplatser i Finland och i närområdena 

 

Finnavia upprätthåller flygplatser avsedda för kommersiell flygtrafik. Utöver dessa 

ansvarar en privat aktör för upprätthållandet av två flytplatser. Flygplatserna håller 

öppet efter behov. De livligast trafikerade flygplatserna håller öppet 24 h per dygn, 

medan de mindre trafikerade kanske håller öppet bara ett par timmar i dygnet. När 

en flygplats håller öppet betyder det att flygplatsen har flygövervakning, flyginform-

ationstjänst och räddningstjänst. I en sjöräddningssituation kan man landa på en 

stängd flygplats, med på grund av flygtrafikens säkerhet ska man försöka öppna 

flygplatsen så fort som möjligt. Det kan även vara svårt att komma ut från den 

stängda flygplatsen utan att behöva söndra stängsel och dörrar. 

 

Nästan på alla flygplatser är det möjligt att få bränsle av de kommersiella aktörerna. 

I allmänhet finns bränsle att få när flygplatserna håller öppet. Bränslebehållarna på 

små flygplatser kan emellertid vara mycket begränsade. Till exempel Mariehamns 

flygplats har en bränsletank om endast 10 000 liter. Även om tanken är full så räck-

er bränslet inte längre än till räddningsinsatsens första skede. Därför måste bräns-

leunderhållet vid stora olyckor säkerställas genast i början av insatsen. På så sätt 

garanterar man att luftfartygen har kontinuerlig tillgång på bränsle. 

 

De viktigaste flygplatserna för sjöräddningen är:  

(i parentes normala öppethållningstider och den internationella ICAO-koden, flyg-

platskoder) 

- Helsingfors-Vanda (24h, EFHK) 

- Helsingfors–Malm (8-10h/dygn, 06EFHF) 

- Åbo (24h, EFTU) 

- Mariehamn (14h/dygn tjänstetid, lör.–sön. 4 h/dygn, EFMA) 

- Björneborg (10h/dygn, tillfälligt under veckoslut EFPO) 

- Vasa (18h/dygn, EFVA) 

- Karleby–Jakobstad (12h/dygn, EFKK)  

- Uleåborg (20h/dygn EFOU) 

- Kemi-Torneå (11h/dyg, lör.–sön. 6h/dygn EFKE) 

- Tallinn (24h/dygn EETN) 

- Stockholm–Arlanda (24h/dygn ESSA) 

- Stockholm–Bromma ( ESSB  

- Visby (ESSV) 

- Gävle (8/vrk ESSK) 

- Sundsvall–Härnösand (13h/dygn, lör. stängt, sön. 12h, ESNN) 

- Umeå (ESNU) 
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- Skellefteå (16h/dygn, lör. 4 h, sön. 16h, ESNS) 

- Luleå–Kallax (mån.–lör. 18h/dygn, sön. 16 h/dygn, ESPA) 

- Riga-Skulte (24 h/dygn, EVRA) 

 

Reservfält: 

- Jyväskylä (18 h/dygn, lör. 4/h, sön. 8 h, EFJY) 

- Tammerfors–Birkaland (24h/dygn, EFTP) 

- Villmanstrand (5h/dygn, EFLP) 

- Utti (militärflygplats) 

 

 
Viktigaste flygplatser för sjöräddningen på Norra Östersjön Teckning: Jukka-Pekka Lumilahti 

/ Gränsbevakningsväsendet 

avoinna 24h/vrk öppet 24h/dygn 

avoinna 10-23h/vrk öppet 10–23h/dygn 

avoinna 0-8h/vrk öppet 0–8h/dygn 
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7.2 Andra stödplatser 

 

Förutom flygplatser som upprätthålls av Finavia finns det i Finland även andra än 

för kommersiellt bruk avsedda flygplatser. Dessa kan upprätthållas av en 

stad/kommun, flygklubb eller privatperson. Oberoende av vem som upprätthåller 

flygplatserna, håller Finavia i Finland en förteckning över befintliga flygplatser så att 

även utländska luftfartyg hittar dem. I förteckningen anges koordinaterna och även 

en beskrivning av flygplatserna.  

 

Problemet med de andra flygplatserna är att deras skick är mycket varierande. Ex-

empelvis i Degerby i Ingå, på en åker alldeles bredvid landsväg 51 finns ett fält av-

sett för ultralätta flygplan. På fältet kan man inte landa med flygplan som används 

för sjöräddning, men nog med helikoptrar. Tack vare den närliggande vägen är det 

lätt att på området upprätta en evakueringscentral, ordna vidare transport från om-

rådet och ordna med bränsleunderhåll. Bättre utrustat är till exempel flygfältet i 

Kumlinge som upprätthålls av Ålands landskapsregering. Fältet har ytbeläggning. 

Det finns landningsljus på fältet för verksamhet under den mörka tiden. Det är emel-

lertid inte möjligt att få bränsle på fältet. 

 

Största delen av Gränsbevakningsväsendets sjöbevakningsstationer är utrustade 

med en landningsplats för helikoptrar. En del av dessa platser är även upplysta så 

de kan användas när det är mörkt och när sikten är god. Gränsbevakningsväsendet 

upprätthåller även på vissa sjöbevakningsstationer ett eget bränslenätverk för heli-

koptrarna. 

 

Flygplatser som lämpar sig som evakueringsplatser. 

- Genböle, Kimitoön, Dalsbruk (60°05,13’N 022°31,19’E, EFGE). Land-

ningsstråk. 

- Hangö Täktom (N59°50,61’ E023°04,75’, EFHN) Amatörflygfält 

- Torbacka, Ingå, Degerby (N60°04,6’ E024°10,2’, EFTO). Landnings-

stråk. 

- Kalajoki (N64°13,8’ E023°49,6’, EFKO) Amatörflygfält 

- Kumlinge (N60°14,8’ E020°48,1’, EFKG) Amatörflygfält 

- Kymi (N60°34,5’ E026°53,6’, EFKY) Amatörflygfält 

- Brahestad-Pattijoki (N64°41,3’ E024°41,6’ EFRF) Amatörflygfält 

- Kuresaare (N58°13,48’ E022°30,34’ EEKE) 

 

Förutom på flygfält kan helikoptrarna landa nästan var som helst. Bra platser är 

stora gräsbeklädda idrottsplatser då rotorernas luftdrag inte lyfter upp så mycket 

damm som på ett sandfält. Nackdelen med tillfälliga landningsplatser är att främ-

mande helikoptrar ofta har svårt att hitta dem på grund av att de inte är utmärkta. 

Vägskyltar, namn på kartan och ortnamn är sällan till hjälp eftersom namn inte ut-

märkts på flygkartor och vägskyltar kan man inte läsa uppifrån luften. Om sådana 
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tillfälliga landningsplatser används ska platsen ovillkorligen märkas till exempel med 

hjälp av utryckningsfordon. Det bör observeras att blå blinkljus försedda med LED-

lampor inte nödvändigtvis kan observeras med NVG-utrustningar. Den tillfälliga 

landningsplatsen ska vara jämn eftersom det är svårare att landa på en lutande 

plats än en jämn.  
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Flygfält och landningsplatser på Finlands kust. Sjukhusens helikopterlandningsplatser fattas på 

kartan. Teckning: Jukka-Pekka Lumilahti / Gränsbevakningsväsendet 

 

Lentoasema avoinna 24h/vrk Flygplatsen öppen 24h/dygn 

Lentoasema avoinna 10-23h/vrk Flygplatsen öppen 10–23h/dygn 

Lentoasema avoinna 0-8h/vrk Flygplatsen öppen 0–8h/dygn 

Harrasteilmakenttä Amatörflygfält 

Peltokenttä Landningsstråk 

Merivartioasema / vast lasku- ja tankkipaikalla Sjöbevakningsstation/ motsvarande landnings- 
och tankningsplats 

Merivartioasema / vast laskupaikalla Sjöbevakningsstation/ motsvarande landnings- 
och tankningsplats 

Helikopterikenttä Helikopterfält 
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Gränsbevakningsväsendets krav på helikopterns landningsplats är följande 

(AB/B412 ja AS332): 

- Längd: 30 meter 

- Bredd: 25 meter 

 

8. Säkerhetsfaktorer när helikoptrar används 

 

8.1. Under flygning  

 

Helikopterns befälhavare ansvarar alltid för helikopterns och den ombordvarande 

besättningens och passagerarnas säkerhet. Passagerarna stiger ombord på heli-

koptern enligt besättningens anvisningar eller ledda av besättningen. Man stiger ur 

helikoptern enligt besättningens anvisningar efter att besättningen gett lov till det. 

Ett tryggt sätt att närma sig helikoptern är snett framifrån. Då ser helikopterpiloterna 

personerna som närmar sig och på så sätt undviker man att personerna, inte ens 

av misstag, påverkas av akterrotorn. 

 

Innan avfärd går besättningen tillsammans med passagerarna igenom säkerhetsfö-

reskrifterna. Dessa är de samma som i kommersiell trafik. Avvikande från kommer-

siella flygplan, fungerar helikopterns sidofönster ofta som reservutgångar. Runt 

fönstren finns en tätning som lossnar lätt och efter det kan fönstren skuffas undan 

med händerna. I helikoptern använder man säkerhetsbälten under flygningen. Sä-

kerhetsbältena ska vara förspända tills besättningen ger lov att öppna dem.  
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Säkerhetsföreskrift för sjöräddningshelikoptern AS332-L1 Super Puma Bild: Gränsbevaknings-

väsendet 

 

Bullret från helikoptern är högt inuti helikoptern. En del av passagerarna har möjlig-

het att använda helikopterns headset som består av hörselskydd och en mikrofon. 

Med hjälp av headsetet är det möjligt att kommunicera med besättningen och öv-

riga ombord på helikoptern. Om det inte finns tillräckligt med headset till alla är det 

skäl att skydda hörseln med hörselskydd eller engångsöronproppar.  

 

Om havsvattnets temperatur understiger 12 grader ska räddningsdräkter användas 

i Gränsbevakningsväsendets helikoptrar. Vid en eventuell nödlandning ökar chan-

sen att klara sig tack vare räddningsdräkten då vatten inte kan läcka in i dräkten. 

 

Illamående är vanligt ombord på en helikopter. Ju större helikoptern är desto jäm-

nare flyger den. Det är emellertid svårare att se ut mot horisonten från en stor heli-

kopter på grund av de små fönstren och helikopterns form. I alla helikoptrar finns 

spypåsar. 
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Vid massevakuering kan man göra undantag från helikopterns normala säkerhets-

föreskrifter. I dessa fall får de nödställda sitta på helikoptergolvet, utan egna säten 

och säkerhetsbälten. Det finns då inte heller tillräckligt med hörselskydd, flytvästar 

eller räddningsdräkter för alla. 

 

 
Det är tryggast att närma sig och avlägsna sig snett framifrån. Teckning: J-P Lumilahti/ Gräns-

bevakningsväsendet 

 

Lähestymis- ja poistumissuunnat Riktning att närma sig och avlägsna sig 

Vaara! Fara! 

Lähestymis- ja poistumissuunta Inflygnings och utflygningsriktning 

 

 

8.2. Vinschning 

 

En sjöräddningshelikopter är planerad att fungera så att den nödställda inte på för-

hand måste ha vetskap om hur han eller hon ska förbereda sig inför räddningen 

med helikopter. När helikoptern anländer ändras läget för den nödställda genom ett 

högt buller från helikoptern. På grund av bullret är det omöjligt att prata. Det som 

även försvårar situationen är det stänk på den nödställda som åstadkoms av heli-

kopterns rotorer. Ju större helikoptern är desto mer stänk åstadkommer den. Det är 

möjligt att minska stänket genom att öka höjden, men då går vinschningen lång-

sammare. Om det blir människor kvar i vattnet förflyttar sig helikoptern lite längre 

ifrån de nödställda under vinschningen. På så sätt känns inte rotordraget så kraftigt 

för de som ligger kvar i vattnet. Rotordraget kan driva iväg små öppna båtar och 

kanoter. Vinddraget från rotorerna rubbar inte en människa så mycket så ibland är 
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man tvungen att be den nödställda att hoppa ner i vattnet. Det är möjligt att man blir 

tvungen att genomföra vinschningen från vattnet även vid hög sjögång eftersom he-

likoptern under dessa förhållanden inte tryggt kan vinscha ner en yträddare. I första 

hand strävar man emellertid alltid efter att vinscha upp en nödställd från en plats 

där han eller hon inte blir våt. 

 

När vinsch används, vinschas en yträddare först ner till den nödställda. Yträddaren 

trär en s.k. EFA-lyftsele runt den nödställda och därefter börjar vinschningen. I all-

mänhet vinschas yträddaren upp tillsammans med den nödställda. Ibland försnab-

bar man vinschningen genom att lyfta upp två personer samtidigt. Även i detta fall 

hjälper yträddaren de nödställda och ger anvisningar innan de lyfts upp och yträd-

daren blir kvar och styr vinschningen nerifrån. 

 

Under vinschningen är det viktigast för den nödställda att hålla ner armarna så att 

han eller hon inte glider genom öppningen i EFA-selen. Vid helikopterns dörröpp-

ning får man inte ta stöd av helikopterns konstruktioner för då lyfts händerna lätt 

upp och det finns risk för att man faller ner. Den person som använder vinschen 

drar dem som vinschas in i helikoptern och anvisar dem sittplatser.  

 

Ner från Gränsbevakningsväsendets sjöräddningshelikoptrar vinschas i regel bara 

personer som fått utbildning om vinschning. Tekniskt sett avviker nedvinschningen 

endast lite från uppvinschning. Mekanikern eller yträddaren trär EFA-länken på den 

som ska vinschas, varefter mekanikern flyttar den som ska vinschas till helikopterns 

dörr. Även vid nedvinschning ska armarna hållas ner längs med kroppen för att 

undvika glidning ur selen. Man eftersträvar att först vinscha ned en yträddare som 

därefter styr vinschningen med ett styrrep. I detta fall tar yträddaren även bort EFA-

selen från den som vinschats. Om en yträddare inte är nere och tar emot, tar den 

som vinschats själv bort EFA-selen efter att vajern gett efter.  

 



Version av den 19 november 2012  45 (45) 

 

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

  
EFA-lyftselen förs in under personens armhålor. Armarna hålls ned så att inte selen kommer 

loss. Bild: Matti Kymäläinen/Gränsbevakningsväsendet 

 


