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1 ALLMÄNT 

1.1  Tillämpningsområde 

Denna luftfartsföreskrift gäller efterspanings- och räddningstjänst för luftfart och är riktad till 

leverantörer av flygtrafikledningstjänster som är ansvariga att ordna efterspanings- och rädd-

ningstjänst för luftfart (nedan tjänsteleverantör). Med efterspanings- och räddningstjänst för 

luftfart avses åtgärder för att rädda ett luftfartyg och människorna i luftfartyget när luftfarty-

get är nödställt, försvunnet, utsatt för hotande fara eller har drabbats av en olycka samt andra 

åtgärder för att inleda räddningsinsatser i syfte att rädda människorna i luftfartyget. Beroende 

på händelseplatsen är det räddningstjänstens eller sjöräddningstjänstens uppgift att rädda och 

undsätta människorna i luftfartyget. 

1.2  Ansvarsregion för efterspanings- och räddningstjänsten för luftfart  

Ansvarsregionen för efterspanings- och räddningstjänsten för luftfart är Finlands ansvarsregion 

för efterspanings- och räddningstjänst (SRR), vars gränser sammanfaller med gränserna för 

Finlands flyginformationsregion (Finland FIR). 

Anmärkning - Om efterspanings- och räddningstjänst för luftfart på internationellt vatten, på en 

annan stats område och i samarbete med grannstaterna avtalas i internationella avtal som Fin-

land ingått med grannstaterna. Om räddningsväsendet på arktiska områden har dessutom in-

gåtts ett Arctic Council-avtal mellan Kanada, Danmark, Finland, Island, Norge, Ryssland, Sve-

rige och USA.  

1.3  Definitioner 

I denna föreskrift avses med:  

1) ”COSPAS-SARSAT-systemet” ett internationellt satellitsystem för efterspaning och räddning 

som via satellit förmedlar nödmeddelanden från nödsändare inom sjöfart eller luftfart eller 

från privata nödsändare; 

2) ”ovisshetsläge” ett läge där det råder ovisshet om säkerheten av ett luftfartyg som är i 

lufttrafik eller av människorna i luftfartyget, eller där det i övrigt finns skäl att vidta åtgär-

der för att utreda ett eventuellt behov av undsättning; 

3) ”efterspanings- och räddningsluftfartyg” ett luftfartyg som är särskilt utrustat för att effek-

tivt utföra efterspanings- och räddningsuppdrag och har ett sådant utbildat manskap som 

uppdraget förutsätter;  

4) ”efterspanings- och räddningsenhet (Search and rescue unit, SRU)” ett fartyg eller luftfar-

tyg som har manskap med utbildning för efterspanings- och räddningsuppdrag inom rädd-

ningstjänsten och är utrustat för sådana uppdrag; 

5) ”alarmstation” en enhet som har till uppgift att ta emot information om ett objekt som 

behöver efterspanings- och räddningstjänst och att förmedla denna information till flyg-

räddningscentralen. På en flygplats fungerar enheten för flygtrafikledningstjänst som 

alarmstation för efterspanings- och räddningstjänsten för luftfart; 

6) ”beredskapsläge” en situation där det befaras att ett luftfartyg och människorna i luftfarty-

get är i fara eller där de åtgärder som vidtagits under ett ovisshetsläge för att utreda ett 

behov av undsättning har varit resultatlösa; 

7) ”nödläge” en situation där ett luftfartyg och människorna i luftfartyget hotas av en allvarlig 

och omedelbar fara och är i behov av omedelbar undsättning, eller där de åtgärder som 

vidtagits under ett beredskapsläge för att utreda ett behov av undsättning under bered-

skapsläget har varit resultatlösa; 
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8) ”Efterspanings- och räddningshandboken för luftfart” den nationella handboken som inne-

håller grunderna, de viktigaste definitionerna samt larm- och verksamhetsmetoderna för 

efterspanings- och räddningstjänsten för luftfart; 

9) ”befälhavare för luftfartyg” den pilot som av operatören, eller i fråga om allmänflyg, äga-

ren, utsetts till att leda verksamheten och ansvara för att flygningen genomförs tryggt; 

10) ”ansvarsregionen för efterspanings- och räddningstjänsten för luftfart (Search and rescue 

region, SRR)” ett område med bestämda gränser inom vilket flygräddningscentralen förbe-

reder sig att tillhandahålla efterspanings- och räddningstjänst för luftfart;  

11) ”efterspanings- och räddningstjänst för luftfart” åtgärder för att undsätta och lokalisera ett 

luftfartyg som är nödställt, försvunnet eller utsatt för hotande fara eller har drabbats av en 

olycka samt övriga åtgärder som vidtas i syfte att inleda insatser för att rädda människorna 

i luftfartyget; 

12) ”flygräddningsorgan” en allmän benämning på en enhet för flygtrafikledningstjänst som 

bistår flygräddningscentralen, en alarmstation eller efterspanings- och räddningstjänsten 

för luftfart; 

13) ”flygräddningsledare (Search and rescue mission co-ordinator, SMC)” en person som arbe-

tar i flygräddningens ledningscentral och som utsetts till uppdraget och har till uppgift att 

leda efterspanings- och räddningsverksamhet; 

14) ”flygräddningscentral” den operativa ledningscentralen för efterspanings- och räddnings-

tjänst för luftfart, som har utbildad personal för situationer där flygräddningstjänst ges; 

15) ”sjöräddningens ledningscentral” en sjöräddningscentral eller sjöräddningsundercentral; 

16) ”sjöräddningscentral” (Maritime rescue co-ordination centre, MRCC) en sådan särskilt ut-

sedd ledningscentral vid en sjöbevakningssektion som är riksomfattande ledningscentral för 

Finlands sjöräddningstjänsts ansvarsregion och internationell förbindelselänk för sjörädd-

ningstjänsten i Finland samt som sköter det fortgående upprätthållandet av lednings- och 

kommunikationsberedskapen och ledningen av efterspanings- och räddningsverksamheten 

inom sitt sjöräddningsdistrikt; 

17) ”sjöräddningsundercentral” (Maritime rescue sub-centre, MRSC) en sådan särskilt fastställd 

ledningscentral eller annan central vid en sjöbevakningssektion som självständigt eller un-

derställd sjöräddningscentralen sköter det fortgående upprätthållandet av lednings- och 

kommunikationsberedskapen samt ledningen av efterspanings- och räddningsverksamhet-

en inom sitt sjöräddningsdistrikts område eller inom något annat särskilt fastställt område; 

18) ”räddningscentral” en allmän benämning på en sjöräddningscentral, sjöräddningsundercen-

tral, flygräddningscentral och flygräddningsundercentral; 

19) ”kritiskt läge” en allmän benämning som kan avse ett ovisshets-, beredskaps- eller nöd-

läge. 

2 SYSTEMET FÖR EFTERSPANINGS- OCH RÄDDNINGSTJÄNST FÖR LUFTFART 

2.1  Ordnandet av efterspanings- och räddningstjänst för luftfart 

2.1.1 Den tjänsteleverantör som svarar för att ordna efterspanings- och räddningstjänst för 

luftfart svarar för det allmänna ordnandet och planerandet samt för uppföljningen och styr-

ningen av efterspanings- och räddningstjänsten för luftfart. Tjänsteleverantören ska göra upp 

förfaranden för vidareutveckling av tjänsten. I förfarandena ska beaktas synpunkter och behov 

som gäller planeringen, de inhemska och internationella samarbetsarrangemangen samt ut-

bildningen.  



 

Föreskrift 

4 (10) TRAFI/20498/03.04.00.00/2012 

 
ANS M1-6 

 

 

2.1.2 Finlands flygräddningscentral (nedan flygräddningscentral) är ett organ som ordnats av 

tjänsteleverantören och som leder, samordnar, instruerar och utvecklar den operativa efter-

spanings- och räddningstjänsten för luftfart och främjar att räddningsinsatserna kan inledas 

effektivt och utan dröjsmål. Flygräddningscentralen ska ha en gällande operativ verksamhets-

plan som är förenlig med de standarder och rekommendationer (ICAO Annex 12) som getts 

med stöd av den internationella konventionen om civil luftfart (FördrS 11/1949) samt ICAO:s 

och IMO:s handbok (IAMSAR - Doc 9731). Den operativa verksamhetsplanen ska innehålla 

uppgifter om ordnandet av efterspanings- och räddningstjänsten för luftfart och om dess verk-

samhetsmetoder och insatsberedskap.  

2.2  Flygplatsernas enheter för flygtrafikledningstjänst 

2.2.1 Flygplatsernas enheter för flygtrafikledningstjänst fungerar självständigt som alarmstat-

ioner för efterspanings- och räddningstjänsten för luftfart (ALP) och bistår vid behov flygrädd-

ningscentralen vid genomförandet av efterspanings- och räddningstjänsten för luftfart. Chef för 

enheten för flygtrafikledningstjänst svarar för att flygplatsens flygtrafikledningstjänstenhet har 

beredskap att larma och stödja efterspanings- och räddningstjänsten för luftfart. Till denna 

uppgift kan också utses en separat SAR-kontaktperson. Flygräddningscentralen och flygplatsen 

ska säkerställa ett fungerande samarbete och en fungerande uppgiftsfördelning i lägen då 

efterspanings- och räddningsinsatser för luftfart genomförs. Detta samarbete ska beskrivas i 

flygräddningscentralens och flygplatsens samarbetsavtal. 

2.3 Personal och utbildning 

2.3.1 Flygräddningscentralen och alarmstationerna ska ha utsedd personal som är utbildad för 

uppgiften och som ansvarar för beredskapen för insatser inom efterspanings- och räddnings-

tjänst för luftfart. Deras uppgifter ska beskrivas i den aktuella enhetens operativa handbok. 

2.3.2 Flygräddningscentralens flygräddningsledare ska ha goda kunskaper om systemet för 

flygtrafikledning, luftfartyg och samordningen av den operativa verksamheten, och ledaren ska 

behärska uttrycken i radiotelefontrafiken.  

2.3.3 En tjänsteleverantör som sörjer för efterspanings- och räddningstjänst ska regelbundet 

ordna utbildning för personalen inom efterspanings- och räddningstjänst för luftfart. I tjänste-

leverantörens operativa handbok ska ansvarsfördelningen i anslutning till utbildningen samt 

organiseringen, planeringen och genomförandet av utbildningen beskrivas. Utbildningen ska 

omfatta teoriundervisning och praktiska övningar. Personalen ska dessutom ges utbildning i 

och grundläggande kunskaper om samarbetsuppdrag mellan sjöräddnings-, räddnings- och 

polisväsendet. 

2.3.4 Utbildningen i efterspanings- och räddningstjänst för luftfart består av grundutbildning, 

inskolning av ny personal, flygräddningsledarutbildning samt repetitionsutbildning för flygrädd-

ningsledare. Dessutom kan annan utbildning och samarbetsövningar i efterspanings- och 

räddningsverksamhet ordnas. 

2.3.5 Grundutbildningen ska ge den utbildade personen tillräckliga grundläggande färdigheter 

att fungera som alarmerare och bistå flygräddningscentralen i lägen där efterspanings- och 

räddningsinsatser för luftfart genomförs.   

2.3.6 Vid inskolningen av ny personal ska områdeskontrollen eller flygplatsen ge grundutbild-

ningen och den utbildning som anknyter till byte av arbetsplats. I denna utbildning ska den 

som utbildas göras insatt i de lokala omständigheterna vid genomförandet av insatser inom 

efterspanings- och räddningstjänst för luftfart. 

2.3.7 Skiftledarna vid områdeskontrollen och ansvarspersonerna vid flygräddningscentralen 

ska ges flygräddningsledarutbildning. Utbildningen ska ge den utbildade personen färdigheter 

att fungera i operativa ledningsuppgifter i lägen då insatser inom efterspanings- och rädd-

ningstjänst genomförs. 
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2.3.8 Den tjänsteleverantör som levererar efterspanings- och räddningstjänsten ska sörja för 

att flygräddningsledaren har en uppdaterad utbildningsplan, som ska förevisas för Trafiksäker-

hetsverket. Utbildningsplanen ska omfatta både grund- och repetitionsutbildningen.  

2.3.9 Ordnandet av utbildningen ska dokumenteras på ett sådant sätt att man senare kan visa 

att utbildning har getts. Över utbildning som getts ska göras anteckningar utifrån vilka det är 

möjligt att verifiera utbildningens innehåll och deltagarna i utbildningen. 

 

3 FLYGRÄDDNINGSCENTRALEN 

3.1 Ledningssystemet och den operativa verksamhetsplanen för efterspanings- 

och räddningstjänsten för luftfart 

3.1.1 Den operativa efterspanings- och räddningstjänsten för luftfart leds och samordnas på 

Finlands ansvarsregioner för efterspanings- och räddningsverksamhet (SRR) av flygräddnings-

centralen (ARCC), under beaktande av de skyldigheter som föreskrivs i sjöräddningslagen. 

Flygräddningscentralen har det allmänna ledningsansvaret för efterspanings- och räddnings-

tjänsten för luftfart tills det förolyckade luftfartyget har lokaliserats och ledningsansvaret har 

överförts till räddningsmyndigheten (inklusive överförandet av ledningsansvaret på havsområ-

den till Gränsbevakningsväsendet).  

3.1.2 Flygräddningscentralen ska ha ett ledningssystem som uppfyller de internationella kra-

ven och som beskrivs i handboken för efterspanings- och räddningsverksamhet för luftfart 

(IEPK).  

3.1.3 Ansvaret och skyldigheterna hos personer som deltar i den operativa verksamheten i 

olika lägen ska beskrivas i enhetens operativa handbok. I den operativa verksamheten deltar 

flygräddningsledaren (SMC), de biträdande flygräddningsledarna och flygräddningsenheterna 

(SRU) samt vid behov flygräddningscentralens chef. För uppgiften kan också anlitas andra 

lämpliga enheter, fordon eller redskap. 

3.1.4 Anvisningarna, metoderna och verksamhetsbeskrivningarna för efterspanings- och rädd-

ningstjänsten för luftfart ska presenteras i IEPK-handboken och i flygräddningscentralens 

operativa verksamhetsplan. IEPK ska innehålla grunderna, de viktigaste definitionerna, larm-

förfarandena och verksamhetsmetoderna. Flygräddningscentralens operativa verksamhetsplan 

ska beskriva flygräddningscentralens verksamhet särskilt under efterspanings- och räddnings-

operationer och beredskapsåtgärderna inför dem. Den operativa verksamhetsplanen ska täcka 

de mest sannolika olycksfallsscenarierna inom luftfarten på flygräddningscentralens ansvars-

region. 

3.1.5 Den operativa verksamhetsplanen ska innehålla ingående anvisningar om de åtgärder 

som de personer som deltar i efterspanings- och räddningsverksamheten ska vidta, inklusive: 

a) hur efterspanings- och räddningstjänsten genomförs på ansvarsregionen för Finlands ef-

terspanings- och räddningstjänst; 

b) användningen av de tillgängliga kommunikationssystemen och -utrustningarna; 

c) åtgärder som vidtas i samarbete med räddningsmyndigheterna och övriga myndigheter; 

d) förfarandena för att larma luftfartyg och ytfartyg som är i trafik; 

e) skyldigheterna och rättigheterna för personer som förordnats att delta i efterspanings- 

och räddningsuppgifter; 

f) förfarandena för att skaffa information som är väsentlig för efterspanings- och rädd-

ningsverksamheten (väderleksinformation och -prognoser, NOTAM-meddelanden och 

annat material av betydelse); 

g) förfarandena för att anskaffa nödvändig hjälp, såsom luftfartyg, ytfartyg, personal eller 

anordningar; 
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h) förfarandena för att dirigera efterspanings- och räddningsluftfartygen och övriga luftfar-

tyg till det nödställda luftfartyget;  

i) samarbetet med enheterna för flygtrafikledningstjänst och andra berörda myndigheter i 

syfte att undsätta ett luftfartyg som man vet eller misstänker att har blivit föremål för 

olaglig handling; och 

j) i mån av möjlighet även en beskrivning av de arrangemang för att underhålla och tanka 

i efterspanings- och räddningsverksamheten deltagande luftfartyg som också gäller luft-

fartyg som andra stater ställt till förfogande. 

3.1.6 Flygräddningscentralen ska säkerställa att den alltid har omedelbar tillgång till heltäck-

ande, exakta och aktuella uppgifter om huruvida följande tjänster och redskap är tillgängliga 

på dess ansvarsregion för efterspanings- och räddningstjänst och var de finns: 

a) efterspanings- och räddningsenheter; 

b) alarmstationer och enheter för flygtrafikledningstjänst; 

c) kommunikationsutrustning som lämpar sig för användning i efterspanings- och rädd-

ningsverksamhet; 

d) förvaringsställen för eventuella nöd- och räddningstillbehör som kan fällas ned från luf-

ten och förvaringsställen för nöd- och överlevnadsutrustning som kan fällas ned från luf-

ten; 

e) kontaktinformationen för myndigheter och företag som deltar i verksamheten i området 

samt kontaktinformationen för deras utsedda representanter; 

f) andra privata och offentliga resurser som kan anlitas för efterspanings- och räddnings-

tjänst, akutvårdstjänst eller räddningsinsatser för luftfart; 

g) positionen av och verksamhetstiderna för de enheter för flygtrafikledningstjänst som ut-

för radioavlyssning samt uppgift om vilken frekvens de avlyssnar. 

3.1.7 Flygräddningscentralen ska:  

a) kartlägga sådana offentliga och privata efterspanings- och räddningsenheter vilkas läge, 

utrustning och manskap lämpar sig för efterspanings- och räddningsverksamhet på ef-

terspanings- och räddningsområdet samt överenskomma om behörig användning av 

dem och om samarbete; 

b) identifiera fartyg, fordon och personer som inte uppfyller de krav som ställs på efterspa-

nings- och räddningsenheter men som eventuellt kan delta effektivt i efterspanings- och 

räddningsverksamheten samt överenskomma om behörig användning av dem och om 

samarbete; och 

c) upprätthålla en uppdaterad databas om efterspanings- och räddningsenheter och andra 

redskap och resurser för efterspanings- och räddningstjänst som är tillgängliga på efter-

spanings- och räddningsområdet samt sörja för arrangemangen i syfte att säkerställa att 

flygräddningscentralen i god tid får meddelande om eventuella förändringar i deras be-

redskap eller prestationsförmåga. 

3.1.8 Varje efterspanings- och räddningsenhet ska: 

a) vara förtrogen med de delar av den i punkt 3.1.5 föreskrivna verksamhetsplanen som är 

nödvändiga för ett effektivt genomförande av enhetens uppgifter; och 

b) underrätta flygräddningscentralen om förändringar i enhetens förutsättningar att delta i 

efterspanings- och räddningsverksamhet inom luftfart. 

Efterspanings- och räddningsenheterna ska ha redskap för att utföra snabb lokalisering och ge 

tillräcklig hjälp.  

3.2 Flygräddningscentralens resurser, lokaler och redskap 

3.2.1 Flygräddningscentralen ska ha tillgång till tillräckliga lokaler, redskap och resurser för att 

samtidigt samordna minst två efterspanings- och räddningsoperationer för luftfart.  
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3.2.2 Flygräddningscentralen ska göra upp en reservplan som omfattar heltäckande arrange-

mang för att säkerställa att centralen har tillgång till alternativa lokaler, redskap och resurser 

för att trygga en kontinuerlig tillgång på efterspanings- och räddningstjänst för luftfart även då 

de primära lokalerna eller anläggningarna av någon anledning inte är tillgängliga. 

3.2.3 Flygräddningscentralen ska vara bemannad dygnet runt. Personalen ska ha utbildning 

och erfarenhet som motsvarar uppgifterna och skyldigheterna inom efterspanings- och rädd-

ningstjänst för luftfart samt tillräckliga språkkunskaper i det språk som används vid kommuni-

kation per radiotelefon. 

3.2.4 Den som upprätthåller registret över nödsändare ska säkerställa att personalen vid flyg-

räddningscentralen och sjöräddningens ledningscentraler har omedelbart tillgång till uppgifter-

na i registret. 

3.3  Kommunikationssystem 

3.3.1 Flygräddningscentralen ska ha snabba och pålitliga dubbelriktade kommunikationsförbin-

delser, som i första hand bygger på myndighetsutrustning, med: 

a) de nödvändiga enheterna för flygtrafikledningstjänst; 

b) pejlings- och lokaliseringsstationer samt med efterspanings- och räddningsenheternas 

operativa centraler på efterspanings- och räddningsområdet; 

c) sjöräddningens ledningscentraler på efterspanings- och räddningsområdet samt med alla 

flyg- och sjöräddningscentraler och kombinerade räddningscentraler i grannländerna; 

d) utsedda väderlekstjänstbyråer och meteorologiska övervakningsstationer på efterspa-

nings- och räddningsområdet; 

e) alla utsedda efterspanings- och räddningsenheter och alarmstationer; 

f) nödvändiga polisenheter; 

g) alla säkerhets- och övervakningscentraler för luftfart och sjöfart på efterspanings- och 

räddningsområdet; 

h) andra räddnings- eller ledningscentraler som fastställts i separata avtal. 

3.3.2 Varje efterspanings- och räddningsluftfartyg ska utrustas med anordningar som kan 

användas för kommunikation på nöd- och fältfrekvenserna inom luftfarten samt på eventuella 

andra föreskrivna frekvenser. Efterspanings- och räddningsluftfartygen ska också ha utrustning 

för pejling av nödsändningar på frekvensen 121,5 MHz.  

4 FÖRFARANDET UNDER EN EFTERSPANINGS- OCH RÄDDNINGSOPERATION 

4.1  Inledandet av efterspanings- och räddningsinsatser 

4.1.1 En till en myndighet eller efterspanings- och räddningsorganisation tillhörande enhet som 

har anledning att befara att ett luftfartyg hamnat i ett nödläge ska omedelbart ge flygrädd-

ningscentralen alla tillgängliga uppgifter. Genast efter att flygräddningscentralen informerats 

om att ett luftfartyg är nödställt ska centralen bedöma dessa uppgifter samt definiera bered-

skapsgraden och omfattningen av de åtgärder som flygräddningscentralen ska vidta och de 

metoder som centralen ska använda. 

4.1.2. Flygräddningscentralens åtgärder bestäms utifrån det kritiska läget och beredskapsgra-

den, som fastställs utifrån informationen om det kritiska läget och olyckssituationen.  

4.1.3 I ett ovisshetsläge ska räddningscentralen fungera i samarbete med enheterna för flyg-

trafikledningstjänst och andra myndigheter och tjänster för att snabbt bedöma de uppgifter 

som erhålls. 

4.1.4 I ett beredskapsläge ska räddningscentralen omedelbart alarmera efterspanings- och 

räddningsenheter i beredskap, förmedla uppgiften till de övriga myndigheterna som deltar i 

verksamheten samt vidta övriga nödvändiga åtgärder. 
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4.1.5 I ett nödläge ska flygräddningscentralen: 

a) omedelbart inleda efterspanings- och räddningsenheternas insatser i enlighet med en 

adekvat verksamhetsplan och göra en nödanmälan hos nödcentralen; 

b) fastställa luftfartygets position, bedöma positionsbestämningens osäkerhetsgrad samt 

utifrån dessa uppgifter och de rådande omständigheterna definiera spaningsområdets 

omfattning; 

c) underrätta flygoperatören, om detta är möjligt, och informera operatören om hur läget 

utvecklas; 

d) underrätta de andra räddningscentraler vilkas hjälp sannolikt kommer att behövas eller 

som kan delta i åtgärderna; 

e) underrätta de berörda enheterna för flygtrafikledningstjänst, om informationen om nöd-

läget erhållits från någon annan källa; 

f) i ett tidigt skede begära luftfartyg, ytfartyg och andra enheter, som inte uttryckligen in-

går i den operativa planen i fråga men som kan ge hjälp, att vidta följande åtgärder: 

1) avlyssna sändningar från det nödställda luftfartyget, nödradioutrustning eller 

nödlokaliseringssändare (ELT); 

Obs. Av de frekvenser som nämns i ELT-föreskrifterna i del III i bilaga 10 till Chicagokon-

ventionen är endast frekvensen 406 MHz i användning i dag. 

2) undsätta det nödställda luftfartyget i mån av möjlighet; och 

3) informera räddningscentralen om hur situationen utvecklas; 

g) utifrån de tillgängliga uppgifterna göra upp en lägesspecifik verksamhetsplan för att 

ordna den efterspanings- och/eller räddningsverksamhet som behövs samt lämna pla-

nen som anvisning till de myndigheter som omedelbart styr genomförandet av dessa åt-

gärder; 

h) underrätta sjöräddningens ledningscentral, räddningsväsendet och polisen om ärendet; 

i) kontrollera den operativa planen efter behov då det sker förändringar i omständigheter-

na; 

j) underrätta de berörda myndigheterna för undersökning av olyckor; och 

k) underrätta luftfartygets registreringsstat. 

Åtgärderna ska genomföras i den ordning som beskrivs här, om inte omständigheterna förut-

sätter annat. 

4.1.6. Inledande av efterspanings- och räddningsinsatser, då nödläget utsträcker sig till fler än 

en ansvarsregion för efterspanings- och räddningsverksamhet. 

I ett nödläge där luftfartygets position är okänd och luftfartyget kan finnas på ett av två eller 

flera ansvarsregioner för efterspanings- och räddningstjänst, ska man handla enligt följande: 

a) Om flygräddningscentralen underrättas om ett nödläge och centralen inte vet huruvida 

andra centraler vidtagit nödvändiga åtgärder ska centralen ta ansvaret för att inleda 

lämpliga åtgärder samt överlägga med sjö- och flygräddningscentralerna i närområdena 

så att en räddningscentral utan dröjsmål kan utses till ansvarig för läget. 

b) Om man inte genom gemensam överenskommelse mellan de berörda räddningscen-

tralerna beslutar annat, samordnas efterspanings- och räddningsinsatserna, enligt den 

ordningsföljd som föreskrivs nedan, av den räddningscentral som ansvarar: 

- för det område där olycksplatsen enligt uppgift från Cospas-Sarsat-systemet ligger; 

- för det område där luftfartyget senast meddelade sin position; eller 

- för det område dit luftfartyget skulle fortsätta, om den position som luftfartyget 

senast meddelade låg på gränsen mellan två efterspanings- och räddningsområden; 

eller 
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- för det område dit luftfartyget var på väg, om luftfartyget inte hade en lämplig 

dubbelriktad radioförbindelse eller om fartyget inte var skyldigt att hålla radiokon-

takt. 

c) Efter att ha meddelat om nödläget ska den räddningscentral som har det allmänna an-

svaret för samordningen informera alla räddningscentraler som eventuellt deltar i verk-

samheten om omständigheterna kring nödläget och om situationens senare utveckling. 

På motsvarande sätt ska alla räddningscentraler som får information om nödläget un-

derrätta den räddningscentral som har det allmänna ansvaret för samordningen av läget 

om detta.  

4.1.7 De myndigheter som omedelbart leder efterspanings- och räddningsverksamheten eller 

ett delområde av verksamheten ska: 

a) ge anvisningar till de enheter som står under deras ledning och underrätta räddnings-

centralen om anvisningarna; och 

b) informera flygräddningscentralen om hur situationen utvecklas. 

4.2  Avslutande och avbrytande av efterspanings- och räddningsverksamhet 

4.2.1 Efterspanings- och räddningsverksamheten ska fortsättas tills alla överlevande har räd-

dats, om möjligt, eller tills det inte längre finns en rimlig möjlighet att kunna rädda överle-

vande. Beslut om att avsluta och avbryta efterspaning eller räddningsverksamhet fattar den 

behöriga myndigheten eller branschen.  

4.2.2 Beslut om att avsluta eller avbryta en efterspanings- och räddningsoperation för luftfart 

eller flygspaning som gäller ett luftfartyg fattar den flygräddningscentral som ansvarar för 

verksamheten. Förfarandet ska beskrivas i den operativa handboken. Till övriga delar ansvarar 

polisen för efterspaningsverksamheten på land och Gränsbevakningsväsendet för efterspa-

ningen på havsområde.  

4.2.3 Meddelandet om kritiskt läge ska återkallas och efterspanings- och räddningsverksam-

heten avslutas då efterspanings- och räddningsverksamheten har slutförts framgångsrikt eller 

då flygräddningscentralen anser eller blir underrättad om att ett kritiskt läge inte längre före-

ligger. Alla parter som har deltagit i och informerats om verksamheten ska omedelbart under-

rättas om detta. 

4.2.4 Flygräddningscentralen får tillfälligt avbryta efterspanings- och räddningsoperationen för 

luftfarten eller flygspaningarna i anslutning till den helt eller delvis, om det blir omöjligt att 

fortsätta verksamheten i praktiken, även om flygräddningscentralen anser att det fortfarande 

kan finnas överlevande. Alla parter som deltar i och som har underrättats om verksamheten 

ska omedelbart informeras om detta. Uppgifter om läget som erhålls senare ska bedömas och 

efterspanings- och räddningsverksamheten inledas på nytt, när det är motiverat och möjligt i 

praktiken. 

4.2.5 Innan efterspanings- och räddningsverksamhet för luftfart avslutas som resultatlös kan 

flygräddningscentralen höra andra berörda räddningsmyndigheter och myndigheter.  

4.3  Förfaranden på olycksplatsen 

4.3.1 Befälhavaren för ett luftfartyg ska i den omfattning det är möjligt vidta följande åtgärder, 

om han observerar ett annat luftfartyg eller objekt som är nödställt, om inte åtgärderna ska 

betraktas som orimliga eller onödiga: 

a) bevara synkontakten med det nödställda luftfartyget tills hans eget luftfartyg måste 

lämna platsen eller tills närvaro på platsen enligt flygräddningscentralens meddelande 

inte längre är nödvändig; 

b) fastställa det nödställda fartygets position; 

c) ge flygräddningscentralen eller enheten för flygtrafikledningstjänst så många av följande 

uppgifter som möjligt: 
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– det nödställda luftfartygets typ, beteckning och uppskattade tillstånd; 

– det nödställda luftfartygets eller objektets position med geografiska koordinater 

eller med avstånd och bäring från ett klart urskiljbart landmärke eller radionavige-

ringsutrustning; 

– observationstiden, som uttrycks i timmar och minuter av koordinerad världstid 

(UTC); 

– antalet personer som observerats; 

– huruvida man sett personer lämna det nödställda fartyget; 

– väderleksförhållandena på olycksplatsen; 

– de överlevandes uppskattade fysiska tillstånd; 

– den bästa vägen på land till olycksplatsen; samt 

d) handla enligt de anvisningar som flygräddningscentralen eller enheten för flygtrafikled-

ningstjänst ger. 

4.3.2 Då befälhavaren för ett luftfartyg tar emot en nödsändning, ska han efter sina möjlighet-

er: 

a) kvittera nödsändningen; 

b) anteckna det nödställda fartygets position, om det nämns; 

c) ta en bäring på sändningen; 

d) underrätta den behöriga enheten för flygtrafikledningstjänst eller flygräddningscentralen 

om nödsändningen och lämna alla tillgängliga uppgifter till den; och 

e) flyga till nämnda plats medan han väntar på anvisningar, om han anser det vara motive-

rat. 

4.4 Anteckning av uppgifterna 

4.4.1 Flygräddningscentralen ska göra anteckningar om effektiviteten av efterspanings- och 

räddningsorganisationen på sitt område och uppgöra bedömningar om den faktiska efterspa-

nings- och räddningsverksamheten i sitt område. I bedömningarna ska framläggas observat-

ioner om de metoder och den nöd- och räddningsutrustning som används samt eventuella 

förslag på utveckling av metoderna och utrustningen. Bedömningar som sannolikt också har 

betydelse för andra stater ska lämnas till ICAO för kännedom och vidareförmedling. 
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