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Radiosamband 
a och o 
vid räddningsuppdrag 

Av kapten BJÖRN HED BLAD, flygstaben 

I anslutning till räddningsuppdrag sker som regel en vitt
omfattande samverkan mellan civila och militära rädd

ningsorganisationer. 
För att denna samverkan skall kunna bli effektiv och 

snabb fordras ett säkert och snabbt samband d v s radio
kommunikationer. Brister i sambandet, speciellt mellan 
civila och militära räddningsorgan , har ofta påpekats. 
Senast aktualiserades de under spaningarna efter det 
från Oorotea försvunna allmänflygplanet. 

Bristerna förklaras av det förhållandet, att de i rädd
ningstiänsten deltagande organisationerna, bl a polis, tull, 
lots, kuststationer, flygvapnet, marinen, armen m fl , arbe
tar med radiosys tem inom sinsemellan olika frekvensband 
och även i vissa fall olika moduleringssystem. 
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Räddande ängel: Ytbärgningsman HKP 41 

FLYGVAPNET utnyttjar frekvenser för 
flygrad iotr afik inom frekvensområdet 103,5 
-156 MHz (MHz = MegaHerz, dvs m iljoner 
svängningar per sekwod) med amplitud
modulering (AM). Systemet medger att 
samverkan kan ske med öv riga militära och 
civila flyg plan och heliko p trar samt mot
svarande trafikledningsorgan på marken. 
Därutöver kan samverkan ske med vissa 
far tyg tillhör and e marinen . 

Vagutbredningsförhällanden i frekvens 
omradet begransar d ock räckvidden i prin
cip till horisonten, Räckvidd en blir därför 
ko rt på lå g höjd , Av spaningssk äl m.i\ste låg 
h öjd oftäst ulnytLjas i r~ddningssamman

hang. 
Flygräddningsuppdrag leds av CEFYL 

Centrala ilygtrafikledningen i Stockholm 
eller delegeras av lokal trafikledare. För 
alt säkra ledning fran CEFYL av rädd
ningshelikopter p å låg höjd och långt av

stånd har flygvapnets HKP 4. , dvs Vertol 
utrustats med k onven tionell kodvågsradio. 
P il marken disponerar CEFYL en ä ldre, 
tämligen omoder n k ortvå.gsradio på Gärdel 
i Stockholin. 

ANTENNPROBLEM 
Kortvogsradion i HKP 4 fwogerar allt an 
nat än til lfred sstä llande , främst beroende 
pa antennproblem. Genom skrov et s utform
nin g u ppstå r s tora sv5righeter att fn ut t ill
räddig an tennlangd. D ärutöver ör det 
svårt att separera an tennen fr~n helikop
terskrovet så att gynnsamma jo rdplaneför 
hillIanden skapas. En korIvägsantenn som 
uppfyller kraven blide radiotekniskt och 
flygsäke rhetsrnässig t har hitlills visat sig 
omöjlig att lIstadkonuna på konventionellt 
sätt . 

Den konventionella kortvag srad ion län1

par sig bäst för telegrafi och rnäste beteck
nas som d a lig vid telefonitrafik. 

D e radiosamverkansmöjligheter. som 
fly gvapnets radiosystem lör räddningstjanst 
medger, blir av ovan redovisade skä l myc
ket begrän sade . Utöver samverkan som k an 
ske i frekvensomrädet 103,5-156 MHz kan 
i gynn samma fa ll viss samverkan på kort
väg ske med i rädd ningsuppdraget med
verkande kuststationer, handelsfartyg och 
tullmyndighe ter. 

Viktiga räddningsorganisationer som po
lis, brandkår m fl är darmed u teslutna från 
rad iosanwe"kan med flygvapnets lednings
org an och diddningshelikop tJ·ar. 

"SYSTEM 70" 

Efter först a Wgandet har polisorganisationen 
genomgått en omfattande utbyggnad och 
modernisering såväl personellt som materi 
e llt. P å sarnbandssidan har detta resulterat 
i utbyggnad av ett helt nytt radiosambands
system benämnt System 70. 

.Miilet är att he la landets yta skall täc
kas och att varje "örllg enhet, ned till den 
fotpatruller ande polismannen, skall stå 
radioförbindelse med sambandscentral och/ 
e ller rörliga e nheter. 

Radioutrustni ngen är av modernaste k on
stru k t ion och har" manga finesse r som t ex 
selektivt anrop, ,·.lJende anl'opsmarkering 
m m. Ett slort anla l frekvenser fordras oc h 
indelas i rik s- , reg ional- och loka la fre 
kvenser. I samband med övergång till Sy
stem 70 ändras polisens nuvarande fre
kvensomräde 30-40 MHz ti ll onu'adet 75
84 MHz. System 70 liksom nuvarande sy
stem utnyttjar frekven smodulering (FM), 
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Inom System 70:s ram byggs radiokedjor 
[ör fjäl lräddning. Dessa kedjor skall i slu l
läget t äcka huvuddelen av den svenska 
fj ällterrängen . I radiokedjorna ingår såväl 
bemannade som obemannade markradiosta
tioner. 

STRALANDE SPOLANTENN 
Under senare delen av 1967 stod det klart 
att väs"ntliga förbättringar av den befint
liga kOltvågsu trustningen i HKP 4 ej var 
möjliga a tt genomföra. I marinens HKP 4 
hade sedan någon tid prövats en kortvägs
radio SSB "single-sideband" med en ny typ 
av s k spolanlenn, vilken kunde monteras 
innanför skrovbeklädnaden och ändå ge 
önskvärda strålningsegenskaper. 

Efter stud ier av marinens kortvågssystem 
samt danska flyg'I'äddningens kortvägssys
tem. även detta av typ SSB, fast. logs att 
ett mo tsvarande sy stem för f lygvapnets 
HKP 4 skulle kunna Jösa kortvil.gsproble
men. Lämpliga m otstationer p" marken 
borde kwma erhållas I luftnperati va radio
nätets understatlone . som för flygrädd
ningsledning borde kunna fjärrmanövreras 
fr !In CEFYL och vissa räddningsundercen
traler vid flottilj. Utbyggnadsläget inom 
luftoperativa radionätet ger emellertid f n 
inte den överlt apacitet som fordras föl' det
ta ändamiiI. 

Sedan kortvågsfrJgan slutpenetrerats bör
j ade under 1968 utredningar och försök 
syftande till att lösa övriga br ister beträf
fande radiosamverkan. 

• En principskiss som visar de nya, förbättrade möjligheterna till radlosamband med 
HKP 4. 

SAMVERKAN LÖSENORDET 
Trafiken utväxlas på den s k ytfrekven
sen J56,8 MHz FM. Denna frekvens kan ej 
utnyttjas av HKP 4. eftersom frekvensen 
ligger för högt och moduleringstypen i 
flygradion är AM. Under 1968 skulle emel
lertid flygradion I(ompletteras med en re
servradio. Det borde vara möjligt alt ut
forma denna reservrad io så att frekvensen 
täcktes in . Ett alternativ blev att införa den 
tiII fpl 35 Draken anskaffade flygradion 
FR 21, vars frekvensområde täcker 156,8 
MHz. FR 21 är dessutom omkopplingsbar 
mellan AM och FM. 

Genom tiIImötesgllende frän rikspolissty
relsen erhölI flygvapnet som lån en polis
radioutrustning sOm in.taIlerades i HKP 4 
på F8. P!'aktiska försök i sarnråd med riks
polisstyrelsen har givit enbart positiva re
sultat, vJlka verifierats vid fjällräddnings
övningar i JämtlandsfiäIlen i är, 

En utökning av radioutrustningen i HKP 
4 medför att interfonanläggningen måste 
omkonstrueras för att passningen av de oli
ka radIostationerna skall kunna fördelas 
på besätlningsmedlemmarna. Denna om
konstruktion är även nödvändig för att er
hålla en accep tabel uppfattbarhet mellan 
besättningsmedlemmarna i den besvärliga 
bullernivån i helikoptern. 

NYANSKAFFNING 
I december 1968 beslöts att till HKP 4 
anskaffa följande radIoutrustning: 

al Ny interfonanläggning 
bl Ny kortvägsradio (CoIlins SSB) med 

spolantenn 
c) Polisradio 
dl FR 21 
e ) Bärbar radio för ytbärgningsman. 

I avvaktan p;1 möjligheter att utnyttja 
luftoperativa radionätets understationer be
slöts att förse CEFYL, trafikledningen F17 
i Kallinge och trafikledningen F21 på Kal
lax med markradiostationer kortvåg SSB. 
Polisradio Installeras i CEFYL:s operativa 
rum i Stockholm. 

EFFEKTIVISERI NG 
Det återstår ännu mycket arbete med 

materieJanskaffning. Install ationsritn ingar, 
installation och kontroller. Enligt gällande 
planer skall projektet vara genomfört un
der andra halvåret 1970. 

Till de aktuella förbä ttringarna har an
slagits 1.750.000 kronor. De höga kostna
derna f~ r anses välmotiverade mot bak
grund av den väntade effektiviseringen av 
s.~ väl flygvapnets ege n f1ygräddniJlg SOm 
m öjligheterna a tt medverka i civila rädd
ningsuppdrag över både land och hav. 
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