
Fordonskörning på manöverområdet utanför tornets öppethållningstider/ 

Vehicle driving on manuevering area outside the tower`s opening hours 

Fordonskörning på manöverområdet kräver klarering från tornet.  

 

När tornet är stängt och fordonsföraren ropar upp tornet på kanal 1 kommer ett automeddelande att 

höras “Ö-viks tornet är stängt” När svaret “Ö-viks tornet är stängt” erhållits är det tillåtet att köra ut 

på manöverområdet under egen uppsikt. 

Om autosvar ej erhållits får tillträde till manöverområdet ej ske. 

Det åligger alla fordonsförare som ska köra på manöverområdet att förvissa sig att det inte är någon 

planerad flygtrafik utanför flygtrafiklednings öppethållningstider som kommer att påverkas av 

fordonskörningen på manöverområdet,  

Det är varje fordonsförares ansvar att det inte uppstår någon flygsäkerhetsrisk när man beträder 

manöverområdet. 

 

Vid osäkerhet kontakta tjänstgörande driftledare på tele 070-528 74 22 

 

Vehicle driving on manuevering area outside the tower`s opening hours 

Vehicle driving on manuevering area requires clearance from the tower 

When the tower is closed and vehicle drivers call the tower on channel 1 an auto message will be 

broadcasted ”Ö-viks tornet är stängt”(Ö-viks TWR is closed) and with this message you are allowed to 

enter the manuevering area under own supervision. 

If the auto message isn`t heard or any response from the tower you are not allowed to enter the 

manuevering area under any circumstances 

It is the responsibility of all vehicle drivers who drives on manuevering area to make sure that there 

is no planned air traffic outside the opening hours of air traffic control which will be affected by the 

vehicle driving on manuevering area  

It is the responsibility of all vehicle drivers to ensure that no flight safety risk arises when entering the 

manuevering area. 

 In case of uncertainty contact the airport supervisior at +4670-528 74 22 

Before access to manuevering area a permission must always be granted by the air traffic control   

(Ö-vik TWR). 

 

 


