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Flygräddningens
hjärna

Ett flygplan saknas, ett fartyg är
i svår sjönöd, människor behöver
omeG'elbar assistans - ett jobb för
CEFYL
Den centrala flygtrafik
ledningen kopplas in för ledning av
räddningsuppdrag, hjärntrusten på
flygstabens trafikavdelning startar
operation "Salvation".
En när
mare studie av CEFYL :s arbete in
tresserar därför alla .

*

*

***

rundläggande
författ
ningar för luftfart inom
Sve rige utgörs av luft
fartslag och luftlarts
kungörelsen . På grund
val
av
dessa
och
ICAO:s* standardbestämmelser och
rekommendationer har trafikregler
för civi I och militär lultfart utarbe
tat s.

G

De militära och civila trafikreg
lerna överensstämmer med få un
dantag. Även lillämpningsföreskrif
terna för militär och c iv il f1ygtra
fikl edning är i de delar som har

CE

gemensamma intres sen lika . Den
militära fl ygve rksamhe le ns karaktär
ställe r dock särskilda fordringar
på trafikledning, vilket medfört att
speciella detaljföreskrifter har ut
färdats för militär flygning. De n
militära flygtrafikledningen är där
för organiserad mht både de in
ternationella regterna och de spe
ciella militära kraven .

L

al genom fl ygkontrolltjän st främ
ja en välordnad flygtrafik, som fö
rebygger kolli sioner mellan fl yg
plan inbördes och mellan flygplan
och hinder på fält området
b)
genom
flyg informationstjänst
lamna upplysningar av betydel se
för flygsäkerheten
e) genom alarmeringstjänst larma
räddningsorgan och ta initiativ till
efterforsknings- och räddningsåt
gärder efter flygplan

Lt='dntngens upr(Jlfler
Flyg tralikledn lngen s ka ll:

dl till go dose stridsledningens be
hov av vissa data angående aktu

ICAO
CEFYl

* Begreppsförklaringar:

AlP
FIR
RCC

International Civil
Avia tion Organ isation
Centrala flygtrafikledningen
Aeronaut ica l Infor
mation Publlcati on
Fl igh t Informalion
Reg ion
Rescue Coordination
Centre

eli och avsedd flygverksamhet.
(Gäller militär flyg ve rksamhet) .

De

orgdnrs'lIlon

Flygtrafikledning utövas av:
a) central flygtrafikledning (Cefyl)
b) regionalkontroll (REC)
e) lerminaikontroll (TMC)
d) inflygnin gsko ntroll (APC)
e) flygplatskontroll (ADC)
Flygtrafikledningens organisation
måste grunda sig på de flygo pe
rativa kraven pa markorganisat io
nen och vara anpassad till den
fl yg tekni ska utvecklingen i övrigt.

RSC

= Rescue Sub-Centre

TI

= Trafikledare

Hkp
Fpt

Helikopter

CFV

Chefen för flyg
vapnet
Flygsta ben
Kapten
Fanjunkare

FS
Kn
Fj

Fl ygp lan
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Ilgt de standardbestämmelser
som innefattas i annex 12 ti ll
konventionen angående inter
nationell, civil luftfart.
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Samverkan med pol "en sker kontinuerlig! bade !0I1 landsoch f fullen,

Samtidigt som flyglrafikledningen
i allt storre utsträckning samver
kar med förare n i flygplanet för
att underlä lta en flygnings genom 
förande , skall detta alltid ske med
beaktande av att ti Ilgod ose flyg
säkerheten,

Raddnlngsuppgifler
Flygräddningstjänsten skall efter
forska och lokalisera saknat flyg
plan samt vid flygha ve ri undsälta
nödställda och begränsa de ma
teriella skadornas omfattning,
Flygräddning stjän sten skall dess
utom vi d behov biträda sjörädd
ningstjänsten vid efterforskning av
saknat eller nödställt fartyg och
v id undsättning av nödstä lld per
sonaL
Jml 1 § kap 11 i Luftfartslagen
av den 6/6 1957 meddelas fö reskrif-

sjd.~

ter for flygraddningstjänsten
Konungen,

av

• • Det organisatoriska ansvaret
for flygrädd n ingstjänsten för civil
luftfart och civila flygplatser med
regelbunden flygtrafik åvilar lufl
fartsverket. Motsvarande ansvar för
kr igsmakten åvi lar CFV ,
CFV och Kgl Luftfartsstyrelsen
har i mars 1955 träffat överenskom
melse om bl a :
•

att flygvapne ts cen trala flygsä
kerhetsledning (numera "cen
trala flygtrafikledningen"). Ce
fyl, skall fungera som rädd
ningscentral även för den ci
vila luftfarten,

•

att Cefyl ständigt skall vara i
funktion,

•

att flygrädd ning stjänsten i prin
cip skall va ra organiserad en

De svenska lIyginformationsre
gionerna (FIR) utgör tillsammans
ett flyg radd nin gsområde, inom vil 
ket
flygräddningst jänst
utövas,
Ffygräddningstjänsten
kan
dock
vid behov utstrackas utanför detta
flyg rädd n i ngsområde,
Räddningscentral (RCC) för afl
flygverk sa mhet inom flygräddnfngs
området är Cefyl, Undercentraler
till räddningscentralen är militära
och civila flygtrafikledn i ngsorgan,
som är beredda att på order funge
ra som tillfälliga räddningscen
traler ( RSC),
fnom flygräddningsområdet är
raddningstjänsten uppdelad i om
rådesräddningstjänst som organi
seras och leds av Cefyl samt bas
räddningstjänst
(Civilt flygplats
raddn i ngstjänst), som leds ,w ve 
derbörande flygplatskontrOllorgan
och som har till uppgift att rädda
personal vid flyghaveri som inträf
far på flygplats eller i dess närhet.

Vad ar gor Ce/y!?
Cefyl ingår organisatoriskt i flyg
stabens
trafikavdelning
(FS/Trf)
och består av chef + 4 stabstrafik
ledare, Cefyl är ett operati vt, hela
dygnet Ijänstgörande organ, som
skall leda flygräddningstjänsten för
a ll flygverksamhet inom svenskt
flygräddningsområde, utöva viss
Ilygkon troll- och flyginformations
tjäns t, va ra rapportmottagningscen-

(Avskrift av logg)
31.10.66 Från tl F18. Fallskärms09.46
hopp flygplan J 35 12 km
S Mälsten. Rotetvåan sett
uthoppet men ingen fa l l
skärm, Nödsändare? Ja
TI F1 8 beordrad leta . Hkp'

09,51

10,00
10,03
10,05
10.09

• flygkontro/l
• flyginformation

10.11

m22
10,22
10,57

• alarmeringstjänst
• stridsledningsdata

•
•
I den del av Cefyl:s verk
samhet som berör flygräddnIngs
tjänslen åligger det vakthavande
flygtrafikledare att:
a) beordra skärpt beredskap (ev
ombaseringar) för räddningshe
Ii koptrar och/eller flygplan mht
övningar över hav etc samt då
så bedöms erforderligt för sjö
farten
b) följa upp tillgången på rädd
ningshelikoptrar och flygplan
ej bedöma och fatta beslut om åt
gärder och insatser i samband
med räddningsföretag vid efter
forskning,
undsättning
och
räddning av ombordvarande på
saknade, nödställda eller ha
vererade militära och civi la
flygplan och helikoptrar
d) bedöma och fatta beslut om åt
gärder och insatser med heli
koptrar/flygplan vid efterforsk
ning, undsättning och räddning
av ombordvarande på saknade ,
nödställda eller havererade far
tyg och båtar
ej utföra erforderliga avdriftsbe
räkningar mht vindförhållanden
och havsströmdar samt beräkna
spaningsområde.

Exempel pa autentIska raddnrngsuppdrag

09.47

CEFYL :

tral vid flyghave rier , störande flyg
ningar,
gränskränkningar
m m,
Dessutom skall Cefyl svara för
vissa andra åtgärder vi lka icke
berörs här. Utöver ovanstående
tillkommer stabsarbete,
Cefyl är hela dygnet bemannad
med en flygtrafikiedare, Tjänstgö
ringspasse t omfattar 24 tim + 1 tim
for öve rlämning, Under ordinarie
flygovningstid tjänslgör ytterligare
en tralikledare,

11.06

frå n Berga genom II F18
HKP 4 (H 99) baserad på
F11 är i luften mellan FIl
och F8 in formeras och be
ordras till platsen för ut
hoppet. Kontaktar F18. Fo 
raren har nedsändare.
Frå n Berga - en hkp har
startat, ytterligare en hkp
startar strax. Helikoptrar
na skall kontakta F18 som
samordnar och leder,
Från H 99. Oljeflack 185"
12 km från Mälsten ,
Från H 99 Iivbåten upp
täc kt.
Marinens hkp har Diana
kontakt.
Marinens hkp Y 01 rap
porterar all H 99 vinschat
upp föraren.
Från H 99. Föraren bär
gad . OK.
H 99 har landat F18.
Y 01 meddelar Decca-lä
get på oljefläck mellan
Vi ksten-Landsort.
Marinens hkp Y 06 har
boj markerat f lygplanets
nedslagsplats.
Rapport från föraren på
H 99 (f j Wickman) efter
uppdrag, Föraren på J 35
hade dröjt med att starta
nödsändaren. När denna
startades kom den in per
fek t.

18,50

18.52
18,54

18,55

19,05

19.07
19.12

19.15
1917
19,20

19.22
19,25

29,12.67 Fran Stockholms Radio.
18.47
Ett tyskt fartyg "Heinrich
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Quast" har gått på grund
20' E Grundkallen. Tar in
kraftigt med va llen . Anhål
ler om omedelbar hjälp
lör räddning av besätt
ningen. ca 7 man.
Informerat och begärt vä
der från MVC. OK, Fl y
bart. Molnhöjd 300 m. Sikt
20 km,
F8 HKP 4 (förare f j Arbin)
informerad sa mt beordrad
att rädda besättningen.
Ringt UD för diplomatiskt
tillstånd för överflygning
av finskt territorium, Inget
svar.
Ringt Arlanda och infor
merat om uppdraget samt
begärt att Arlanda via di
rektte lefon ti ll Helsing
fors skall utverk a diplo
mat iskt tillstånd.
Från Stockholms Radio.
Den
exakta
positionen:
Margrunden, norra pric
ken, NE Sälskär.
Ringt och meddelat hkp
besättningen den exakta
positionen ,
Från Ar landa, Diploma
tiskt tillstånd OK, Radio
kontakt Mariehamn på fre
kvens 118.7, 119.7, 121,5,
Bromma informeras om
uppdraget och hkp:s be
räknade start.
Hkp H 91 startar från F8.
Order på kanal E (Cefyl
radio) till H 91 att kontakta
Mariehamn Tower på 118.7.
119.7 el 121,5,
Begärt att Bromma skall
meddela H 91 för start till
Mariehamn .
Ringt Stockholms Radio.
Ta reda på exakt antal
ombordvarande.

19.27
19.35
19 .59
20.09
20 .27

20.47
20,49
20.58
21,12
21.1 9
21_39

12.1.68
08.10

08.14

FS/Press Inlor merad.
Fra n Slockholms Radio.
Ingen radiolörbindelse
med farl yget.
TV-aktuellt informerad .
Från Stockholms Radio .
Helikoplern befinner sig
öve r I a rtyge I.
Från Mariehamn via Arlan
da , Alla ombordvarande
8 man räddade av H 91.
Inga personskador.
FS/Press informerad .
TV-aktuellt
informerad .
H 91 beräknas landa Brom
ma kl 21 .25 .
Västtyska ambassaden in
formerad v ia Bromma .
H 91 landar på Bromma ,
Fj Arb i n ringer efter upp
drag, Svår räddning i snö
tjocka. Endast bryggan pä
fartyget låg över vatten,
Sjöarna slog över fartygel.
Ingen chans att få i någon
livbåt.
Från Tingstäde Radio. Ett
tyskt fartyg "Merkur" med
läge 20' NW Stenkyrke
huk är svårt nedisat och
har
slagsida,
Behöver
omedelbar hjälp för rädd
ning av besättningen, 7
man.
F8 :s HKP 4 baserad på
F11 (förare kn Frisk) in
formerad
och
beordrad
radda de ombord varande.
Pga däligt flygväder med
snöbyar skall besättningen
ha noggrann väderbriefing
före starl. Radioförbindel
se skall upprätthållas med
Tingstäde
på
frekvens
121,5 och med Visby på
kanal E,

08.18
0821
08.58

09.02

09.25

09.25
09.37

09.41

10.15

10.19

Rin gt II Visby och inf or
merat. Passn ing kanal E.
FS /Press informerad .
Ringt
Tingstäde
Radio ,
Hkp:n på plats, men ser
ej fartygel. Försbker ord
na pejlingar samt begär
att fartyget sänder nöd
raketer.
Rin gt Stockholm Radio
Försöker ordna med pej
lingar av "Merkur" , FRA
inkopplas
för
pejlings
hjälp,
Ringl II Visb y. Hkp :n har
besvärligt att hitta fart y
get. Organiserat pejling .
Tingstäde Radio har ingen
pejl . Svag pejl ing visar all
fart yget ligger mer NW
Stenky rkehuk. Hkp:n in
formerad .
Från II Visby, Fått en bä
ring 302 0 15' frän Visb y,
Hkp :n informerats,
Ringt tl och informerat .
Sätter i n ett fpl med spa 
n ingsradar för lokalisering.
Radiokonakt med Visb y på
kanal E.
Ringt II Visby och infor
merat om flygplan med
spaningsradar.
Radioför
bindelse Visby kanal E
TI Visby separerar fpioch
hkp ,
Ringt Tingstäde för infor
mation, Fartygets läge ge
nom pejlingar 5804 N 1805
E, Hkp:n informerad.
Ringt II Visby, Hkp :n fått
läget 5804 N 1805 E fast
ställl genom pejlingar, En
hkp med besättning i be
redskap på F8, Frågar kn
Frisk om han behöver av
lösning. Frisks svar: Nej.

ett fartyg ~tår
hårt på grund,
brott..;jöarna
vräker in,
livbåtarna kan ej
ta~

be..;ättningen
verkar
till..;pillog iven
o

•••
10.40

10,50
0830
11,00

11.15
•

D~" 12 JiinUdtl '66 Mild.
!il d'l
'i
OSt~"lon och f" rdrl'O ~1~gSld3 En
k rnif 'ar ~o a i.nQ~ I fJel mi et

kd f II l,qt.,
, ' , ur
ull· I
HKP • med kn F"1i.k vid pa
br" vadu'" Innan d n ulclnmnad.
bO;3t1nmQcn k,,,, und."lIa, R <l<lnlngen bli, r!r.. m~lI. da f3/ty
9"10 ma..., gdnq pa 98ng hall~, pil all spetsa hkp'n I den 'ul .
lande "lOn En ·,p.n,nq, -J2 il (1\ 391 t"m ,tenII .,I<p n OCh lar
bl/de, dU del hoqdramalllika uy~ntVtE'l

i bruk,

11,23

11 ,30
11,30
11,30
11.35
11.44

3,5,68
15.54

15,55
15,58
15,59

16.09
16 .10

16_21

16,22

DA • • •

Från II Visby, Pej l ingarna
stämmer inte, Hkp :n har
starlat
ytspaning.
En
S 32:a (K 39) beräknar
starta från Fl1 kl 10,45,
Från II Fll, K 39 startar
för spani ng.
Hkp startar frän Fll,
Från
Tingstäde
Rad i o ,
Hkp :n har hittat "Merkurs"
pos ilion 5812,8 N 1753,S E,
K 39 ligger över som tran
siterings-fp!.
Från tl Visby. Hkp:n har
bärgat S man, 2 man kvar
slannar ombord,
Frå n II Visby . K 39 åter
vänder till Fll, Hel ikop
tern går till Vi sby med 5
man. 2 man kvarstannar
ombord till räddningskrys
sare och bogserbåt anlän
der ca kl 13,00.
FS/Press informerad.
Helikoptern på Berga av·
beställd,
Helikoptern pä F8 avbe
ställd.
K 39 landning Fll .
Räddningshelikoptern lan
dat Visby,

Larm från 11 Bromma all
en Cessna 172 SE-ESl
meddelat motorstopp och
avsäg nödlanda, Bäringen
var ca 230 0 10-11 NM I,ån
Bromma. Bäring och av
stånd grundade på viss ra
dariniormation,
F8:s hkp informerad saml
beordrad starta för eller
forskning.
Bergas hkp informeras och
beordras starta lör efter
forskning ,
Polisens sambandscentral
informeras, Begär alarme
ring och insats i aktuell t
område .
Ostermans Aero informe
ras, Beställer hkp för in
sats inom aktuellt område,
Bromma informerad om in
satsen och meddelade då
all de larmat pOlisen i Sö
dertälje.
TI Bromma meddelar all
fpl nödlandat på land vid
Bockholmssällra, 4 man
ombord - något skadade,
Ambulans på väg från Sö
dertälje .
F8, Berga, OAAB och pOli
sen avbeställs,

23.9,69
13,35
13 ,36
13.36
13,38
13.39
13,42
13.45
13.45
13.50
14,02
14.03

Frän Svea kontroll, Kolli
sion mellan två J 35 :0'
öve r Nämdö,
F8 :s HKP 4 informeras och
beordras starta mot
Nämdö,
Bergas
hkp
informeras
och beordras starta mot
Nämdö,
F8 :s hkp har startat.
Svea kontroll leder J 35:or
na (R 38) mot Fl och R 56
mot F18,
Två hkp har startat från
Berga,
R 56 landar på F18 utan
radom (nos),
F8:s hkp följer eller R 28
mot Fl ,
Bergas hkp återvänder till
Berga.
R 38 landar på F1.
F8:s hkp fortsätter till Fl
för hämtning av föraren på
R 38 fvb till F18,

•
•
Under tiden l /l 1968-31(12
1969 har Cefyl beordrat och lell
t27 räddningsaktioner där heli
koptrar och flygplan deltagit i
räddningsaktionen samt 30 eller
forskningsaktioner där efterforsk
ning skett på annat sätt. 40 av des
sa räddningsaktioner har omfallat
efterforskning,
undsällning
och
räddning av ombordvarande på
flygpfan, Vid 26 av dessa räddnings
uppdrag har 27 ombordvarande pä
flygplan
återfunnits överlevande
och 4 räddat s av I räddningsakt i o
nen Ingående enheter, 14 flygplan
som rapporterats saknade har lo
kaliserats på annat sätl. Vid 80
räddningsaktioner till sjöss där he
likopt,ar deltagit i efterforsknings
och räddningsuppdraget har 63
människor räddats från svå rt ned
isade eller grundställda fartyg ge
nom vinschning ombord på heli
koptrarna , I ell stort antal fall har
saknade fartyg och båtar lokalise
rats och räddning av ombordva
rande skelt med i sjö räddnings
t jänsten ingående fart yg och båtar.
- Eli stort antal ombord varande på
flygplan och båtar har också på
träffats omkomna,

*

FS/Tr!

