HAVSÖVERVAKNING
I VÄRLDSKLASS

Kustbevakningsflyget övervakar Sveriges kust och de
svenska farvattnen samt Vänern och Mälaren dygnet runt,

STÄNDIGT BEREDDA

dygnet runt, året om

året om. Tyngdpunkten ligger på svensk ekonomisk zon
och svenskt territorialhav, samt de stora fartygsstråken.

Kustbevakningen ansvarar för miljöräddning till sjöss och arbetar för

Kustbevakningsflygets

att skadorna vid utsläpp av olja eller andra farliga ämnen ska mini-

huvudsakliga uppgifter

meras så att naturen skyddas så långt det är möjligt. Kustbevakningen

•

Sjöräddning liv och miljö

är ständigt i beredskap med specialutrustade miljöskyddsfartyg och

•

Miljövervakning

avancerade flygplan för sjöövervakning.

•

Fiskeövervakning

•

Sjötrafik

Kustbevakningen har tre avancerade flygplan av typen Dash 8 Q-300

•

Gränskontroll

MPRA (Maritime Patrol and Reconnaissance Aircraft). De är effek-

•

Tull

tiva redskap i kampen för en bättre havsmiljö. Med hjälp av dessa

•

Internationell och nationell sam-

flygplan kan myndigheten arbeta för renare hav, bättre sjösäkerhet

verkan

och ett hållbart framtida fiske. Kustbevakningen har använt flygplanstypen sedan 2008 och hemmabasen är Skavsta flygplats i Nyköping.
Kustbevakningens flygplan är utrustade med flera sofistikerade övervakningssystem och är ett av världens mest avancerade civila flygplan
för havsövervakning. De är tillverkade av Bombardier (Kanada) och
modifierade av Field Aviation (Kanada) i samarbete med L3 Communication (USA). Dash 8 Q-300 har stor räckvidd, bra prestanda och
bra arbetsförhållanden för besättningen.
Bra arbetsförhållanden ombord.

Kustbevakningens flygplan är baserade på Bombardiers flygplanstyp DHC-8 Series 300. Flygplanet är certifierat för civil trafik och
används i stor omfattning som regionalt trafikflygplan över hela
världen. Modellen, som även är känd under namnet Dash 8, introducerades 1984 som passagerarflygplan. Mer än 700 Dash 8plan av varierande modell och storlek har hittills byggts, och flygplanstypen är världsledande när det gäller tillförlitlighet och säkerhet.
Dash 8 är ett högvingat flygplan som drivs av två Pratt & Whitney
Det finns plats för tre systemoperatörer.

Canada-turbopropmotorer. Den version som Kustbevakningen har
är modell 311 i 300-serien. Den tar normalt cirka 50 passagerare
och har en maximal startvikt på 19,5 ton. Motorerna i denna version
har beteckningen PW 123 och har en maxeffekt på vardera 2 380 hk.
Besättning och arbetsmiljö
DHC-8-Q300 MSA är utrustat för en normalbesättning bestående av
två piloter och två systemoperatörer. Ytterligare sittplatser finns för
sju personer. Dessa platser kan användas för passagerare och samverkande myndigheter, samt som eventuellt viloutrymme för besätt-

Fullständig översikt.

ningen vid långa krävande operationer och flygningar.

Kustbevakningen har ett av
världens mest avancerade civila
flygplan för havsövervakning.

Kustbevakningen har stora krav på systemoperatörens arbetsstation
och arbetsmiljö. Stolen och arbetskonsolen är därför konstruerade utifrån ergonomiska krav. Bland övriga bekvämligheter för besättningen
finns toalett och pentry.
Låg ljudnivå
I vissa flygplan är det fortfarande svårt att åstadkomma en tillfredsställande arbetsmiljö på grund av vibrationer och buller från flygplanet, men så är inte fallet med DHC-8-Q300 MPRA. Propellrarna har
ett lågt varvtal (normalt 900 varv/min i marschfart), vilket reducerar
ljudnivån både i och utanför flygplanet.

Ljudnivån har reducerats avsevärt.

Dash 8Q har ytterligare ett system som gör flygplanet särskilt lämpat
för långa uppdrag. Det är ett system för buller- och vibrationsundertryckning (ANVS), som motverkar och väsentligt minskar det buller

Svensk kustbevakning
ska utvecklas till en maritim
verksamhet i världsklass.

och de vibrationer som ofrånkomligen genereras av flygplanspropellrar. Detta ger en ljudnivå i kabinen som är jämförbar med ett tyst
jetplan.
Ergonomisk stol och arbetskonsol.

Kustbevakningens flygplan
engageras även i olika
internationella uppdrag.

HÖG PRESTANDA

för miljö och människor
Alla Dash 8-modeller MPRA (Maritime Patrol and Reconnaissance
Aircraft) kan starta och landa med maximal vikt på små flygfält.
Lång räckvidd
Fulltankat har DHC-8-Q300 MPRA en räckvidd på mer än 1 500 nautiska mil. Räckvidden kan variera beroende på uppdragets art i kombination med valda flyghöjder.
Sjöräddning
Ett av Kustbevakningsflygets uppdrag är att delta i sjöräddningsak-

Livflottar kan fällas till nödställda.

tioner och göra en initial insats och första hjälpen-insats. Med flygplanets övervakningssensorer och visuell spaning kan till exempel
livflottar upptäckas på stora avstånd även i grov sjö. Livflottar kan
även fällas till nödställda från flygplanet.
Övrigt
DHC-8 Q300 MPRA har förmåga att fälla lysfacklor, rökfacklor och
provtagningsbojar. Lys- och rökfacklor är till för att markera ett område och provtagningsbojar för att samla prov från till exempel ett

Dörr som är öppningsbar i luften.

oljeutsläpp.

Dörr, öppningsbar i luften
Väderradar

Avancerat flygplan för

EO/IR

HAVSÖVERVAKNING

SLAR

IR/UV

Spaningsradar

Spaningsradar ELTA EL/M 2022 A

Elektro-optik Wescam MX 15

Sidspanande radar, SLAR

Upptäcker och plottar fartygsekon på upp till 200 nautis-

I radomen under flygplanskroppen finns tre kameror:

Sidspanande radar för detektering och dokumentering

ka mils avstånd, beroende på flyghöjd. Plottade radarmål

dagsljusvideokamera med variabel zoom, IR-videokame-

av bland annat oljeutsläpp på upp till 40 km avstånd på

egna enheter, räddningstjänst, polis, tull och

presenteras automatiskt i ett taktisk plott.

ra med fyrstegszoom, långdistansvideokamera med fast

vardera sidan om flygplanet.

ambulans

zoom (färg och svartvit) samt laserbelysning som möjligIR/UV-skanner Argon AA 3503

gör identifiering i mörker.

Automatiskt identifieringssystem (AIS)

Kommunikation
•

•

Marin VHF för kommunikation med sjöfarten

•

Mobil- och satellittelefon för samtal och data-

Visar fartygens namn, anropssignal, fartygstyp, kurs och

IR- och UV-sensorer (infraröd respektive ultraviolett)
används för att verifiera, dokumentera och beräkna till

Digital videokamera Canon XL2S

exempel ett oljeutsläpp.

Handburen videokamera.

hastighet med mera i det taktiska plottet.

UHF- och Rakel-radio för kommunikation med

överföring
•

Kortvågsradio och flygradio för röstkommunikation

Taktisk plott med landkarta och sjökort
Radiopejl DF 430

Digital stillbildskamera Canon EOS 1D Mark II

Integrerar alla tidigare nämnda sensorer och dokumente-

Radiopejl för att söka efter nödsändare.

Handburen stillbildskamera.

rar alla insamlade data.
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•

•

•

PW123 turbopropmotorer på vardera 2 500 hk

•

Fyrbladiga propellrar

•

Tre identiska operatörsplatser ger stor flexibilitet.
0

22

Den tredje operatörsplatsen kan utnyttjas av eventu-

•

Kollisionsvarningssystem: TCAS II, ACAS II

ella observatörer, räddningsledare, koordinator samt

Elkraftaggregat för strömförsörjning på mark

•

Terrängvarningssystem (EGPWS).

för internutbildning.

•

Tryckkabin

•

Digitalt kartsystem: Rörlig karta

•

System för buller- och vibrationsundertryckning

•

Förberett för automatiskt övervakningssystem (ADS)

0
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för Nordatlantregionen

15

ment System) av typen UNS 1-F

(ANVS; Active Noise and Vibration Suppression

0
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Navigeringsdator: Två FMS-system (Flight Manage-

23

Motorer: Två Pratt & Whitney Canada

18

•

135

Kabinutrustning

0

Cockpitutrustning

13

Specifikationer

Två observationsplatser med stora fönster för visuell
spaning.

•

Utöver normalbesättning på fyra personer finns plats

System)

•

Autopilot

•

Maxhastighet: 243 knop IAS (Indicated Air Speed)

•

Väderradar

•

Pentry

•

Max startvikt (MTOW; Max Take Off Weight):

•

VHF/UHF/HF-breddfrekvensband för röstkommuni-

•

Toalett

kation

•

Öppningsbar dörr och fällare för livflottar

•

Utrustning för fällning av provtagningsbojar, lysfack-

19 505 kg
•

Max bränslekapacitet: 4 420 kg

för sju passagerare

lor m.m.
•

Lastutrymme

Oktober 2012
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