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1 ALLMÄNT

1.1 Tillämpningsområde
1.1.1 Denna bestämmelse skall tillämpas på
icke-instrumentflygplatser för helikoptrar som
används för civilluftfart.

1.1.2 Denna bestämmelse berör helikopter-
flygplats och helikopterflygplatsens operatö-
rer. Med denna bestämmelse begränsas ej
helikopterbesättningens eller flygoperatörens
verksamhet.

1.2 Definitioner
1.2.1 En helikopterflygplats är ett bestämt
mark- eller vattenområde eller ett sådant om-
råde på taket till en byggnad eller på en kon-
struktion, som i sin helhet eller delvis är an-
lagt för ankommande och avgående helikop-
trar eller deras rörelse på området.

1.2.2 Med ett helikopterfält avses i denna
bestämmelse sättningsplatsen på en helikop-
terflygplats, landnings- och startområde, sä-
kerhetsområde, taxibanor och stationsplatta.
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1.2.3 Med ett helikopterfält på marknivå av-
ses ett helikopterfält med landnings- och
startområde på mark- eller vattennivå.

1.2.4 Med upphöjt helikopterfält avses ett
helikopterfält med landnings- och startområ-
de på minst tre meters höjd över mark- eller
vattennivå.

1.3 Avvikelser och övergångsbe-
stämmelser
1.3.1 Luftfartsförvaltningen kan av särskild
orsak ge tillstånd till avvikelse från kraven i
denna bestämmelse.

1.3.2 Operatörer av en existerande helikop-
terflygplats skall före den 31.12.1999 ombe-
sörja att:

a) avvikelser från denna bestämmelse in-
venteras; och

b) de avvikelser som kan åtgärdas, blir åt-
gärdade; och

c) att för avvikelserna till de delar de inte
har åtgärdats, uppgörs en motiverad an-
sökan till Luftfartsförvaltningen om till-
stånd för avvikelsen tillsvidare eller på
bestämd tid.

2 HELIKOPTERFÄLTETS UT-
RUSTNING

2.1 Vindriktningsvisare
2.1.1 På helikopterfält skall det finnas minst
en vindriktningsvisare.

2.1.2 Vindriktningsvisaren skall placeras på
sådant sätt, att den visar vindförhållandena
på landnings- och startområdet samt att vir-
velvindar föranledda av konstruktionerna i
omgivningen och helikopterns rotorer inte in-
verkar på vindriktningsvisarens utslag. Vind-
riktningsvisaren skall kunna ses från helikop-
tern under flygning, taxning och hovring.

Anmärkning.- Om det på sättningsplatsen
förekommer vindvirvlar, rekommenderas
att en extra vindriktningsvisare placeras
nära sättningsplatsen för att visa de
ytvindar som råder på sättningsplatsen.

2.1.3 Vindriktningsvisaren skall till sin kon-
struktion vara sådan, att den tillförlitligt visar
vindens riktning och att det av dess utslag
även är möjligt att uppskatta vindstyrkan.

2.1.4 Vindriktningsvisaren skall till formen
vara en avbruten kon och den skall tillverkas
av lätt tyg. Vindriktningsvisarens mått skall
vara

2.1.5 Vindriktningsvisarens färg eller färger
skall väljas på sådant sätt, att visaren är klart
synlig och att dess utslag skall kunna avläsas
på minst 200 meters (650 ft) höjd från heli-
kopterfältets höjdnivå mätt med beaktande
av bakgrunden. Om det är möjligt skall en-
dast en färg användas, helst orange. Då en
kombination av två färger ger bättre kontrast
mot bakgrunden, skall färgkombinationerna
orange-vit, röd-vit eller svart-vit användas.
När två färger används, skall färgerna bilda
fem lodräta färgfält på sådant sätt, att de
mörkare färgfälten finns vid vindriktningsvi-
sarens ändar.

2.1.6 På helikopterfält som används för natt-
flygning, skall en vindriktningsvisare vara be-
lyst.

3 HELIKOPTERFÄLTETS MÄR-
KEN OCH MARKERINGAR

3.1 Identifieringsbokstav för heli-
kopterfält (H)
3.1.1 För att ett helikopterfält skall kunna
identifieras som helikopterfält, skall det mar-
keras med bokstaven H.

3.1.2 Bokstaven H skall antingen placeras i
centrum av landnings- och startområdet eller
nära dess centrum. Om bokstaven H används
tillsammans med riktningssiffran, skall den
finnas vid båda ändarna av landnings- och
startområdet.

3.1.3 Bokstaven H skall till färgen vara vit.
Minimimåtten för bokstaven visas i bilaga 1.
Om bokstaven H används tillsammans med
riktningssiffran, skall den förstoras till de
mått som finns i bilaga 1.

Anmärkning.- Om det på helikopterfältet
används repnät för att förhindra glidning,
är det skäl att förstora bokstaven H till
fyra meter och övriga mått på motsvaran-
de sätt.

3.1.4 Bokstaven H på ett helikopterfält vid
sjukhus skall till färgen vara röd och som bak-
grund skall ett vitt kors enligt bilaga 1 använ-
das.

3.1.5 Bokstaven H skall riktas på sådant sätt
att dess tvärstreck står vinkelrätt i förhållan-
de till landnings- och startsektorerna.

Helikopter-
fält på mark-

nivå

Upphöjt 
helikopter-

fält
Längd 2,4 m 1,2 m
Den större än-
dens diameter

0,6 m 0,3 m

Den mindre 
ändens diame-
ter

0,3 m 0,15 m
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3.2 Markering för den största till-
låtna landningsmassan för heli-
kopter
3.2.1 Ett upphöjt helikopterfält skall förses
med en markering, som anger den största till-
låtna landningsmassan för en helikopter. Mar-
keringen skall placeras på sättningsplatsen
och på sådant sätt, att den kan avläsas i den
fördelaktigaste landningsriktningen.

3.2.2 Som markering för den största tillåtna
landningsmassan skall ett tvåsiffrigt tal och
ett litet "t" användas för att ange helikopterns
största tillåtna landningsmassa i ton.

3.2.3 Siffrorna och bokstaven skall till färgen
vara sådana, att de lätt kan urskiljas från
bakgrunden. Siffrornas och bokstavens form
och mått visas i bilaga 2.

3.3 Markering av område för land-
ning och start
3.3.1 Om landnings- och startområdet på ett
helikopterfält på marknivå inte kan urskiljas
tillräckligt bra mot omgivningen, skall områ-
det förses med kantmärken eller -markering-
ar.

3.3.2 Kantmärken och -markeringar skall
placeras invid de yttre kanterna på landnings-
och startområdet på följande sätt:

a) kantmärkena och -markeringarna på ett
landnings- och startområde med rektang-
ulär eller kvadratisk form skall utplaceras
med jämna mellanrum på högst 50 me-
ters avstånd från varandra, dock på så-
dant sätt att det med märkena och mar-
keringarna i hörnen medtagna på varje
sida finns minst tre kantmärken- eller
markeringar; och

b) kantmärkena och -markeringarna på
landnings- och startområden med alla an-
dra former, inklusive cirkelformade, skall
placeras med jämna mellanrum på högst
10 meters avstånd från varandra, dock på
sådant sätt att antalet märken eller mar-
keringar är minst fem.

3.3.3 Kantmärkena och -markeringarna skall
till formen vara rektangulära och ha längden
9 m eller 1/5 av längden på den sida av land-
nings- och startområdet där märket eller
markeringen finns. Bredden på kantmärket
och -markeringen skall vara 1 m. Kantmärke-
na får vara på högst 25 cm höjd över mark-
eller snöytan.

3.3.4 Kantmärken och -markeringar på land-
nings- och startområdet skall till färgen vara
vita.

3.4 Riktningssiffra för landnings- 
och startområde
3.4.1 En riktningssiffra för landnings- och
startområdet skall användas, när det är nöd-
vändigt för att helikopterns förare skall kunna
identifiera landnings- och startområdet.

3.4.2 Riktningssiffrorna för ett landnings-
och startområde skall placeras vid landnings-
och startområdets ändar och på sådant sätt
som visas i bilaga 1.

3.4.3 Formen på riktningssiffrorna skall vara
densamma som formen på siffrorna för heli-
kopterns största tillåtna landningsmassa en-
ligt bilaga 2. Måtten för riktningssiffrorna fås
genom att multiplicera siffrorna för den störs-
ta tillåtna landningsmassan med sex.

3.5 Markering av bestämd punkt 
för slutlig inflygning
3.5.1 Om det för föraren är nödvändigt att
genomföra den slutliga inflygningen till en be-
stämd punkt, från vilken hovringen till sätt-
ningsplatsen inleds, skall denna punkt marke-
ras med markering för bestämd punkt för
slutlig inflygning.

3.5.2 Markeringen av den bestämda punkten
för slutlig inflygning skall placeras på land-
nings- och startområdet.

3.5.3 Som markering för den bestämda
punkten för slutlig inflygning skall en liksidig
triangel användas. En av dess spetsar skall
vara riktad mot den fördelaktigaste inflyg-
ningsriktningen. Triangelns sidor skall vara
enhetliga, vita streck. Triangelns mått visas i
bilaga 2.

3.6 Markering av område för sätt-
ningsplats
3.6.1 Om sättningsplatsen på ett helikopter-
fält på marknivå inte kan urskiljas tillräckligt
väl från landnings- och startområdet, skall
den markeras med en enhetlig 30 cm bred,
vit kantlinje.

3.6.2 Sättningsplatsen på ett upphöjt heli-
kopterfält skall markeras med en enhetlig 30
cm bred, vit kantlinje.

3.7 Markering av sättpunkt
3.7.1 Om det är nödvändigt att helikoptern
genomför landningen på en bestämd punkt av
sättningsplatsen, skall denna punkt marke-
ras med markering för sättpunkt.

3.7.2 Sättpunktsmarkeringen skall placeras
på sådant sätt, att varje del av helikoptern är
på tryggt avstånd från alla hinder, när heli-
kopterns huvudlandningsställ är innanför
markeringen och helikopterns förare ovanför
markeringen.
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3.7.3 Centrum för sättpunktsmarkeringen på
ett upphöjt helikopterfält skall finnas i mitten
av sättningsplatsen eller på ett avstånd högst
0,1 gånger helikopterns största räckvidd från
mittpunkten i riktning mot den hinderfria sek-
torn.

3.7.4 Som sättpunktsmarkering skall använ-
das en minst 50 cm bred enhetlig gul cirkel-
linje.

3.8 Markering av namn på heli-
kopterfält
3.8.1 Om det på ett helikopterfält inte finns
annat användbart sätt för identifiering av ett
visst helikopterfält, skall dess namn eller ra-
diotelefonfrekvens markeras tydligt.

3.8.2 Namnet eller frekvensen skall på heli-
kopterfältet placeras på sådant sätt att det
kan ses på så långt avstånd som möjligt ur
alla vinklar ovanför horisontalplanet. Om det
på helikopterfältet finns en sektor med hin-
der, skall namnet i förhållande till bokstaven
H placeras vid sidan av sektorn med hinder.

3.8.3 Den använda bokstavshöjden skall
vara minst 3 m på ett helikopterfält på mark-
nivå och 1,2 m på ett upphöjt helikopterfält.
Som färg skall användas en sådan färg, som
tydligt urskiljs från bakgrunden.

3.8.4 Om helikopterfältet utnyttjas nattetid,
skall helikopterfältets namn eller frekvens
vara belyst från in- eller utsidan.

3.9 Markering av hovringsvägar
3.9.1 Hovringsvägar skall markeras med
märken för hovringsväg.

Anmärkning.- Märken för hovringsväg är
inte avsedda att användas för markering
av taxibanor på marknivå.

3.9.2 Märkena skall placeras på hovringsvä-
gens mittlinje och på högst 30 meters av-
stånd från varandra på hovringsvägens raka
avsnitt och på 15 meters avstånd från varan-
dra i kurvor.

3.9.3 Märket för en hovringsväg skall ha lätt
konstruktion och det får höja sig högst 35 cm
över mark- eller snöytan. Det avsnitt som kan
ses av föraren skall ha rektangulär form och
avsnittets yta skall vara minst 150 cm2 samt
förhållandet mellan höjd och bredd 3:1 på det
sätt som visas i bilaga 2.

3.9.4 Märket för en hovringsväg skall vara
indelat i tre vågräta färgfält. Som färger an-
vänds gult-grönt-gult i nämnd ordning. Om
hovringsvägen utnyttjas nattetid, skall mär-
kena vara upplysta från insidan eller reflekte-
rande.

4 LJUS PÅ HELIKOPTERFÄLT
Anmärkning 1.- Om helikopterfältet är be-
läget i närheten av vattenområden som
används för fartygs- eller vattentrafik,
skall det ombesörjas att helikopterfältets
ljus inte förorsakar tumult för vattentrafi-
ken.
Anmärkning 2.- När helikoptrarna i princip
kan komma mycket nära främmande ljus-
källor, är det synnerligen viktigt att säker-
ställa att ljuskällorna är placerade eller
skyddade på sådant sätt att de inte ger
upphov till direkt eller reflekterat blän-
dande ljus för helikopterns förare, om det
inte är fråga om navigeringsljus för vat-
tentrafik enligt internationella regler.

4.1 Ljusfyr för helikopterfält
4.1.1 På ett helikopterfält skall det finnas en
ljusfyr, om

a) det anses nödvändigt att lokalisera heli-
kopterfältet på långt avstånd och detta
inte kan åstadkommas med andra visuella
medel; eller

b) det är svårt att lokalisera helikopterfältet
på grund av omgivande ljus.

4.1.2 En ljusfyr skall placeras på helikopter-
fältet eller i dess närhet och helst på hög
höjd. Fyren får inte på nära avstånd blända
föraren.

Anmärkning.- Om det finns risk för att
ljusfyren bländar föraren på nära av-
stånd, skall den kunna släckas i slutske-
det av helikopterns inflygning och land-
ning.

4.1.3 Ljusfyrens ljus skall vara vitt till fär-
gen. Fyren skall utsända korta ljuspulser i re-
peterad serie såsom visas i bilaga 3. Fyrens
ljus skall vara synligt i alla riktningar.

4.1.4 Ljuskraften hos fyrens ljuspulser får
inte vara mindre än vad som sägs i bilaga 4.

4.2 Ljussystem för inflygning
4.2.1 På ett helikopterfält som används för
nattflygning kan den hinderfria inflygnings-
riktningen anvisas eller informationen till fö-
raren ökas i slutskedet av inflygningen och
landningen med hjälp av inflygningsljus.

4.2.2 Inflygningsljusen skall ligga på en rak
linje i samma riktning som inflygningsrikt-
ningen med de minsta hindren. På inflyg-
ningsljuslinjen skall det finnas tre ljus med 30
meters mellanrum och med en 18 meter bred
tvärljuslinje på 90 meters avstånd från ändan
av landnings- och startområdet på det sätt
som visas i bilaga 3. Tvärljuslinjen skall, så
långt detta är möjligt, ligga vågrätt och i rät
vinkel i förhållande till linjen för inflygnings-
ljus. Tvärljuslinjen skall ha lika många ljus på
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båda sidorna av centrumlinjen med 4,5 me-
ters mellanrum. Om man vill förbättra den
riktningsinformation som inflygningsljusen
ger, kan extra ljus monteras med 30 meters
mellanrum. Dessa ljus kan antingen vara kon-
tinuerligt lysande eller blinkande beroende på
omgivningen.

4.2.3 Både kontinuerligt lysande och blin-
kande inflygningsljus skall vara vita och rund-
strålande.

4.2.4 Inflygningsljusets ljusstyrka skall vara
sådan som presenteras i bilaga 4. Ett blinkan-
de ljus skall blinka med frekvensen en blink-
ning per sekund och blinksekvensen skall bör-
ja från det yttersta ljuset och gå mot tvärljus-
linjen.

4.2.5 Om det är nödvändigt, skall inflyg-
ningsljusen ha ett styrsystem för avbländ-
ning, som gör det möjligt att reglera ljusens
ljusstyrka för att den skall passa för rådande
förhållanden.

4.3 Ljussystem för riktning 
(Visual alignment guidance sys-
tem)
4.3.1 För ljussystemets del bör iakttas det
som därom sägs under punkt 5.3.4 i Volume
II av Annex 14.

4.4 Ljussystem för glidvinkel 
(Visual approach slope indicator)
4.4.1 För ljussystemets del bör iakttas det
som därom sägs under punkt 5.3.5 i Volume
II av Annex 14.

4.5 Kantljus vid landnings- och 
startområde
4.5.1 Om ett helikopterfält på marknivå ut-
nyttjas nattetid, skall dess landnings- och
startområde utrustas med kantljus förutom i
det fall att landnings- och startområdet unge-
färligen sammanfaller med sättningsplatsen,
eller om landnings- och startområdets grän-
ser på annat sätt kan observeras tillförlitligt.

4.5.2 Kantljusen skall placeras utmed kanten
av landnings- och startområdet och på följan-
de sätt:

a) om landnings- och startområdet har for-
men av en rektangel eller kvadrat, får
mellanrummet mellan ljusen vara högst
50 m, dock minst fyra ljusenheter på var-
je sida, då hörnljusen medräknas; och

b) på landnings- och startområden med alla
andra former, inklusive cirkelform, får det
inbördes avståndet mellan ljusenheterna
vara högst 5 m, dock minst 10 ljusenhe-
ter.

4.5.3 En kantljusenhet skall vara rundstrå-
lande och utsända kontinuerligt vitt ljus.

4.5.4 Ljusstyrkan hos ett kantljus skall vara
sådan som visas i bilaga 4.

4.5.5 Kantljusets höjd skall vara högst 25
cm. Om ljusen föranleder risk för helikoptrar,
skall insänkta ljusmodeller användas.

4.6 Ljus för den bestämda punk-
ten för slutlig inflygning
4.6.1 Om en bestämd punkt för slutlig inflyg-
ning, som markerats på helikopterfältet, ut-
nyttjas även nattetid, skall denna bestämda
punkt för slutlig inflygning markeras med ljus.

4.6.2 Antalet ljuspunkter skall vara minst
sex. Ljuspunkterna skall vara rundstrålande
och utsända kontinuerligt vitt ljus. De skall
utplaceras på det sätt som visas i bilaga 2.
Ljusen skall vara insänkta, om ljuset ovanför
markytan kan föranleda risker för helikoptrar-
na.

4.6.3 Ljusenheternas ljusstyrka skall vara
sådan som visas i bilaga 4.

4.7 Ljus på sättningsplatsen
4.7.1 På ett helikopterfält som utnyttjas nat-
tetid, skall sättningsplatsen vara belyst.

4.7.2 Som ljus för sättningsplatsen på ett
helikopterfält på marknivå kan ett eller flera
av följande system användas:

a) kantljus; eller

b) ytbelysning; eller

c) elektroluminescensljus, om a) eller b)
inte är möjliga och landnings- och start-
området har kantljus.

4.7.3 Om det är nödvändigt att förbättra ur-
skiljbarheten hos ytan på sättningsplatsen på
ett helikopterfält på marknivå, skall ytbelys-
ning eller elektroluminescensbelysning utöver
kantljusen användas för att belysa sättnings-
platsen.

4.7.4 För belysning av sättningsplatsen på
ett upphöjt helikopterfält skall användas:

a) kantljus; och

b) ytbelysning eller elektroluminescensbe-
lysning.
Anmärkning.- Urskiljning av ytan på sätt-
ningsområdet på ett upphöjt helikopter-
fält är nödvändig för att säkerställa trygg
landning. Detta kan åstadkommas genom
att utöver kantljusen använda ytbelys-
ning eller elektroluminescensbelysning el-
ler bådadera.

4.7.5 Kantljusen skall placeras längs kanten
av sättningsområdet eller högst 1,5 m utanför



6/11 AGA M2-2, 16.10.1998 

kanten. Om sättningsplatsen är cirkelformad,
skall ljusenheterna vara

a) utplacerade på räta linjer i kvadratisk
form omkring sättningsplatsen för att fö-
raren på basen av dessa skall kunna ob-
servera helikopterns drift i sidled; och

b) om a) inte är möjligt, skall ljusenheterna
vara utplacerade med jämna mellanrum
på sättningsplatsens kanter med undan-
tag av en 45°:s sektor, där mellanrum-
men mellan ljusenheterna skall vara hälf-
ten mindre.

4.7.6 Kantljusen skall utplaceras med jämna
mellanrum, som får vara högst 3 m på ett
upphöjt helikopterfält och högst 5 m på ett
helikopterfält på marknivå. Antalet kantljus
skall dock vara minst fyra på varje sida, när
hörnljusen medräknas. På en sättningsplats
med cirkelform skall antalet ljusenheter vara
minst 14 stycken, när dess kantljus är utpla-
cerade enligt punkt 4.7.5.

4.7.7 Kantljusen skall på ett upphöjt helikop-
terfält installeras på sådant sätt att föraren
inte ser ljusen, när helikoptern befinner sig
under sättningsplatsens ytnivå.

4.7.8 Kantljuset skall vara rundstrålande och
utsända kontinuerligt gult ljus.

4.7.9 Kantljusets höjd får vara högst 25 cm.
Om ljusen föranleder risker för helikoptrarna,
skall insänkta ljus användas.

4.7.10 Ljusstyrkan hos ett kantljus skall vara
sådan som visas i bilaga 4.

4.7.11 Ytstrålkastare skall placeras på sådant
sätt, att de inte bländar föraren eller personer
som arbetar på området. Ytstrålkastare skall
installeras och riktas, så att så få harmfulla
skuggor som möjligt uppstår.

4.7.12 Höjden på ytstrålkastare skall vara
högst 25 cm, om detta är möjligt.

4.7.13 Ytbelysningens spektrum skall vara
sådant att markeringen av sättningsplatsen
och hindermarkeringarna urskiljs tydligt.

4.7.14 Den rekommenderade minimiljusstyr-
kan för ytbelysning är i horisontalplanet 10
lux mätt på sättningsplatsens yta.

4.7.15 Elektroluminescensljus skall på ett he-
likopterfält på marknivå utplaceras längs sätt-
ningsplatsens kantlinje. Om sättningsplatsen
är cirkelformad, skall ljusen placeras på raka
linjer omkring sättningsplatsen.

4.7.16 Minimiantalet elektroluminescensljus
på ett helikopterfält på marknivå är nio styck-
en. Den sammanlagda längden på ljuspaneler
i grupp får vara högst 50 % av gruppens tota-
la längd. Det skall finnas minst tre elektrolu-
minescensljus på varje sida, när hörnljusen
medräknas. Ljusenheterna skall utplaceras

med jämna mellanrum. Ljuspanelernas änd-
mellanrum får vara högst 5 m.

4.7.17 Om elektroluminescensbelysningen
används för att förbättra urskiljbarheten av
sättningsplatsens yta på ett upphöjt helikop-
terfält, skall ljuspanelerna inte placeras nära
kantljusen, utan panelerna skall placeras runt
markeringen för sättpunkten, om sådan finns,
eller i anslutning till identifieringsbokstaven
H.

4.7.18 Elektroluminescensljuset på ett heli-
kopterfält på marknivå skall vara gult, om lju-
set används som kantljus på sättningsplat-
sen.

Anmärkning.- Färgen på ett elektrolumi-
nescensljus för annat ändamål kan vara
annan än gul.

4.7.19 Bredden på elektroluminescensljuspa-
nelen skall vara minst 6 cm. Panelens mantel-
konstruktion skall vara av samma färg som
markeringen på den plats där panelen finns.

4.7.20 Höjden på elektroluminescensljuset
får vara högst 2,5 cm.

4.7.21 Ljusstyrkan hos elektroluminescens-
ljuset skall vara sådan som visas i bilaga 4.

4.8 Kantljus för taxibana på mark-
nivå

Anmärkning.- Sådana centrumlinje- och
kantljus som beskrivs under punkterna
4.15 och 4.16 i luftfartsbestämmelsen
AGA M3-7, kan även användas för belys-
ning av taxibana på  marknivå på ett heli-
kopterfält.

4.9 Hinderljus
Anmärkning.- Sådana hinderljus och -
markeringar som beskrivs i kapitel 7 i
luftfartsbestämmelsen AGA 3-6 kan an-
vändas för markering av hinder på ett he-
likopterfält.

4.10 Ytbelysning på hinder
4.10.1 Hinder på ett helikopterfält som ut-
nyttjas nattetid, skall vara ytbelysta, om de
inte kan fås observerbara med hinderljus.

4.10.2 Ytbelysningen av hinder skall anläggas
på sådant sätt, att hindret är tillräckligt belyst
och att ljuset å andra sidan inte bländar föra-
ren. Den rekommenderade minimiljusstyrkan
för ytbelysning är 10 candela/m2.

5 RÄDDNINGSVERKSAMHET PÅ 
HELIKOPTERFÄLT

5.1 Mängder släckningsmedel
5.1.1  På ett helikopterfält på marknivå skall
finnas minst 24 kg ABC-pulversläckmedel.



AGA M2-2, 16.10.1998 7/11

5.1.2  På ett upphöjt helikopterfält skall fin-
nas minst 48 kg ABC-pulversläckmedel.

Anmärkning.- I släckmedel för ett upphöjt
helikopterfält har släckmedlen för bygg-
nads- och konstruktionsbränder inte be-
aktats.

5.1.3  Om helikopterfältet utnyttjas för rut-
trafik enligt tidtabell eller för kommersiell

persontransport med helikopter, vars största
tilllåtna startmassa är över 10 000 kg eller
antalet passagerarplatser är 20 eller större,
skall för räddningsverksamhetens del iakttas
det som sägs i kapitel 66 i Volume II av An-
nex 14.

BILAGOR: 4 ST.
BILAGOR:4 ST.
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Bilaga 1

Figur 1. Helikopterfältets identifieringsbokstav (H) och markering av helikopterfältet 
vid ett sjukhus.

Figur 2. Riktsiffra för ett landnings- och startområde.



Bilaga 2 AGA M2-2, 16.10.1998 9/11

Bilaga 2

Figur 1. Markering som anger största tillåtna landningsmassa.

Figur 2. Märke för hovringsväg.
Figur 3. Markering av bestämd punkt för

inflygning.
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Bilaga 3

Figur 1. Blinkfrekvens för en ljusfyr.

Figur 2. Ljuslinje för inflygning.
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Bilaga 4

Figur 1. Krav på ljusstyrkan hos olika ljus på ett helikopterfält för dagflygning.


