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AIRPORT INFORMATION
Angående radar - gällande fr.o.m. 220623
Bakgrund
Efter hårt arbete kunde vi i slutet av 2020 stolt meddela att vi arbetat fram en lösning för
radaröverföring så att vi återigen kunde använda radar i Sävetornet. Vi har sedan dess som certifierad
ATS-leverantör ansvarat för förbindelsens tillgänglighet och integritet, i enlighet med
Transportstyrelsens tolkning vid tillfället.
Transportstyrelsen har dock nyligen gjort gällande att det inte längre är brukligt att ta detta ansvar
som ATS-leverantör utan det krävs certifikat för Kommunikationstjänster (C) och
Övervakningstjänster (S).
Konsekvenser
Att det krävs certifikat för C- och S-tjänster får dessvärre till följd att Sävetornet tvingas stänga av
radarn samt koppla ur det system för färdplanshantering som idag använder samma uppkoppling som
radarn. Det senare påverkar inte er som flyger.
Att radarn försvinner får däremot konsekvenser för alla som flyger i Säve kontrollzon.
Förutom det faktum att vi under en tid kommer arbeta utan radar så vill vi informera om vissa
förändringar samt uppmärksamma er på att:
- Då arbete med radar har blivit vårt normala arbetssätt kommer vi sänka kapaciteten och i
normalfallet tillåta maximalt två luftfartyg i trafikvarven och två på väg ut eller in i CTR.
Glöm därför inte att boka upp slotar i varvet när ni ska flyga trafikvarv.
- Inga RNP-procedurer kommer vara tillgängliga förutom då 112-verksamheterna flyger dem
skarpt.
- Tornet saknar helt möjlighet att lämna trafikinformation om trafik som inte anropat oss och
ligger utanför kontrollzonen eller vid någon av in/utpasseringspunkterna.
- Tornet saknar möjlighet att upptäcka och avvärja luftrumsintrång
- Trafikmängd vid Speciell VFR-förhållanden kommer reduceras.
Framtiden då?
Vi i tornet tycker givetvis att det här är en bedrövlig situation men arbetar stenhårt för att komma fram
till en lösning. Vi vågar inte sia om när den lösningen kan driftsättas men kommer informera så snart
vi vet mer.
Övrigt
Detta AI och dess förutsättning och konsekvenser kan komma att revideras. Håll er uppdaterade
genom att prenumerera på Airport Information eller besök hemsidan med jämna mellanrum.
Ytterligare information
Frågor och ytterligare information hänvisas till:
Carl Hansson
CO ATS Säve
Tel: 0722-22 28 25
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