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Skyddsområden och snörjning för ILS
1 Allmänt
Denna AR beskriver utbredningen för skyddsområden för ILS, samt för dessa områden eventuella
inskränkningar för att förhindra att navigationsutrustning störs eller slås ut.

2 Trafikalt
-

3 Safety
3.1 ILS Skyddsområde 1
Vid ILS kurs-/glidbanesändare skall finnas skyddsområden. Dessa skall ha dimensioner, som
framgår av bilaga för resp. objekt. Skyddsområde 1 utgör det område, inom vilket fordon,
jordhögar eller annan materiel kan påverka signalen så att:



sändare slås ifrån
okontrollerbara störningar uppstår

3.1.1 LLZ 14 = kurssändare 14 (se bilaga 1)
(belägen söder om bana 14/32)





Uppställning av fordon, maskiner o s v får inte förekomma inom skyddsområde
Uppläggning av snö-/jordhögar får inte förekomma inom skyddsområde, ej heller i
området bakom antennsystemet. Dessa ska alltid planas ut till omgivande
terränghöjd.
Vid snöröjning, gräsklippning eller annat underhållsarbete inom skyddsområde 1,
skall flygtrafikledningen alltid kontaktas i förväg för tillstånd.

3.1.2 GP 14 = glidbana 14 (se bilaga 2)






Uppställning av fordon, maskiner o s v får inte förekomma inom skyddsområde
Enstaka fordon som är i rörelse inom skyddsområde 1 eller angränsande vägar utgör
normalt inte något störningsproblem för GP 14.
Uppläggning av snö-/jordhögar får inte förekomma inom skyddsområde 1. Dessa
skall planas ut till omgivande terränghöjd.
Förbud att stanna inom skyddsområden utan tillstånd från flygledningen.
Vid snöröjning, gräsklippning eller annat underhållsarbete inom skyddsområde 1,
skall flygtrafikledningen alltid kontaktas i förväg för tillstånd.
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3.2 ILS Skyddsområde 2
Skyddsområde 2 (se bilaga för resp. objekt) utgör det område, inom vilket enstaka
personer kan förorsaka frånslagning av sändaren.
Även utanför de skyddsområden som anges ovan kan störningar förorsakas av fordon eller
förändringar i terrängen, beroende på föremålens storlek och art. Känsliga områden är för
kurssändaren hela banan och för glidbanesändaren den för glidbanan iordningställda
markytan.
Om arbeten skall utföras inom skyddsområde, skall flygtrafikledningsorgan i förväg
underrättas. Innan skyddsområde 2 beträds skall tillstånd inhämtas från
flygtrafikledningen.
3.2.1 LLZ 14 = kurssändare 14 (se bilaga 1)
(belägen söder om bana 14/32)




Inom skyddsområde 2 kommer personer och fordon att förorsaka störningar av
utrustning.
Uppställning av fordon samt uppläggning av snö-/jordhögar inom skyddsområde 2
får inte förekomma.
Om underhållsarbete skall utföras inom skyddsområde 2 skall flygtrafikledningen
alltid kontaktas i förväg och utrustning bör stängas av.

3.2.2 GP 14 = glidbana 14 (se bilaga 2)




Inom skyddsområde 2 i omedelbar närhet av antennsystemet kommer personer och
fordon att förorsaka störningar av utrustningen.
Uppställning av fordon samt uppläggning av jord- och snöhögar inom skyddsområde
2 får inte förekomma.
Om underhållsarbete skall utföras inom skyddsområde 2 skall flygtrafikledningen
alltid kontaktas i förväg och utrustningen bör stängas av.

3.3 Övrigt
Vid kontroll av staket och grindar, som berör manöverområdet, skall tillstånd från
flygtrafikledningen inhämtas.
3.4 Tillfälliga hinder/arbeten på stråkytor på start- och landningsområdet
Arbeten som medför hinder på flygplatsens manöverområde och/eller som befaras genomtränga
hinderytan, skall alltid samordnas med berörda parter enligt flygplatsens AR
Tillämpliga restriktioner avseende hinder/arbeten avgörs av vilket område som berörs. Med
avseende på tillfälliga hinder/arbeten inom stråk indelas tråket i 3 zoner på vardera sida om banan.
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3.4.1 Zonindelning på stråkytor

3.4.2 Zon 1
Zon1 sträcker sig från bankanten till 23 meter från densamma
Inom zon 1 får arbeten som medför hinder inte samtidigt utföras på båda sidorna av banan. Hindrets
yta får ej överstiga 10m2, men smala gravar får i undantagsfall tillåtas upp till en sammanlagd yta av
30m2. Höjden av hinder skall begränsas så att de om möjligt medger frigång för propellrar respektive
motorer på de luftfartyg som normalt använder banan. Höjden bör ej överstiga 0,6 meter och får ej
överstiga 1 meter. Jordhögar eller stenar inom zonen som kan skada luftfartyg måstes borttas.
Gravar eller andra håligheter skall fyllas igen och komprimeras så snart som möjligt.
Utrustning och fordon får ej förekomma inom zon 1 när banan är öppen för trafik.
3.4.3 Zon 2
Zon 2 sträcker sig från yttre kant av Zon 1 till 75 meter från banans centrumlinje. Inom zon 2 beror
restriktionerna på väderförhållanden. Vid torr bana och en sidvindskomposant ej överstigande 15
knop för banor med kodsiffra 3 och 4 kan följande tillåtas inom zon 2:
a) Sikt minst 8 km och molntäckeshöjd minst 450 meter (1500 fot)
 Inga restriktioner gäller beträffande arbetsområdets storlek, under förutsättningar att
längden av gravar och jordvallar parallellt med banan hålles vid ett minimum.
 Jordvallar bör ej vara högre än 1 meter och får ej vara högre än 2 meter.
 All utrustning skall vara rörlig (flyttbar) och dess höjd får ej överstiga 5 meter.
b) Sikt under 8 km eller molntäckeshöjd under 450 meter (1500 fot)
 Inga restriktioner gäller beträffande arbetsområdets storlek, under förutsättningar att
längden av gravar och jordvallar parallellt med banan hålles vid ett minimum.
 Jordvallar bör ej vara högre än 1 meter och får ej vara högre än 2 meter.
 All utrustning måste flyttas utanför zonen i riktning från banan, när banan är i bruk.
Anm: Begreppet molntäckeshöjd innebär att mer än halva himlen är täckt av moln på denna höjd
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3.4.4 Zon 3
Zon 3 sträcker sig utåt från yttre kanten av Zon 2 till kanten av stråket, dvs. högst 150 meter från
banans centrumlinje vid instrumentbanor. Inom zon 3 gäller inga restriktioner för arbeten. Det skall
dock tillses, att arbeten och fordon ej påverkar driften av befintliga radionavigeringshjälpmedel.
3.5 Snöröjning ILS GP Cat II OTS
(Se bilaga 3)
Det markerade området (enl bilaga 3) från GP-masten och fram till i höjd med tröskeln
(område 2) skall snöröjas när snötäcket överstiger 20 cm. i sidled sträcker sig området 25
m på varje sida om GP-masten. Runt ytans begränsning får inte vallar och skarpa kanter
förekomma, utan övergångar görs så jämna som möjligt.
OBS! Vid tillfällen då snötäcket är eller befaras kunna bli skiktat, dvs. med torr respektive
våt snö eller is i lager på varandra, måste särskild försiktighet iakttas. Under vissa
förhållanden kan signalen i luften påverkas så mycket att den hamnar utanför gällande
toleranser även vid mindre snödjup. Vid tveksamheter bör samråd tas med
underhållspersonalen.
För att säkerställa signalkvaliteten i luften skall även det markerade området framför GPanläggningen fram till tröskeln och ut till bankanten (område 1) snöröjas när snötäcket
överstiger 40 cm. inte heller runt den ytans begränsning får vallar och skarpa kanter
förekomma, utan övergångar görs så jämna som möjligt. Snömassor bör inte heller läggas
upp i områdets förlängning i inflygningsriktningen, utan läggs lämpligen bakom GPanläggningen eller utanför de markerade områdena i riktning från banan.
För att förhindra skador på antennsystem snöröjs området runt antenn- och monitormasten
(med ca 1 m radie) med hjälp av underhållspersonalen. Även tillfartsväg till GP bör
snöröjas med målsättning att anläggningen skall vara tillgänglig med bil för underhåll och
felavhjälpning
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Bilaga 1
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Bilaga 2
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