
23. september 2015 

Information til skibsfarten og andre om ændringer af VHF-arbejdskanaler for den 

danske kystradiotjeneste ved Lyngby Radio 

 

For tiden foregår der en udskiftning af de tekniske installationer ved det danske kystradionet, 

herunder af radioudstyr. Når de nye installationer sættes i drift, vil antennepositionerne være de 

samme som hidtil, men visse VHF-arbejdskanaler vil være ændret.  

De nye VHF-arbejdskanaler vil blive sat i drift i uge 43 i perioden mellem tirsdag den 20. og torsdag 

den 22. oktober 2015. Dette vil ligeledes blive meddelt på forhånd ved navigationsadvarsler over 

Lyngby Radio samt på NAVTEX. 

Bemærk. For nødalarmering/-kald samt il- og sikkerhedskald ved anvendelse af VHF DSC-kanal 

70 og VHF-kanal 16 samt MF DSC-kaldefrekvensen 2187,5 kHz vil der ikke være nogen 

ændringer; her er proceduren altså uforandret for alle positioner. Ændringerne vedrører 

udelukkende den efterfølgende kommunikation på VHF-arbejdskanalerne. Normalt vil Lyngby 

Radio ved et DSC-kald efterfølgende via DSC-udstyret kvittere med angivelse af, hvilken VHF-

arbejdskanal der bør anvendes, eller vejlede herom ved et direkte opkald. Skibsfarten opfordres til 

at foretage opkald via DSC-udstyr, hvilket vil lette Lyngby Radios mulighed for at kvittere med den 

korrekte VHF-arbejdskanal. 

 

For MF-nettet vil der ikke være frekvensændringer i forhold til i dag. Dog nedlægges 

arbejdskanalerne for Skamlebæk med tilhørende hjælpepositioner. MF-nettet vil da fremover 

bestå af Skagen, Bovbjerg og Blåvand med DSC for Nordsøen. Bornholm/Balka vil være for 

udsendelse af navigationsadvarsler og uden DSC. 

 

Spørgsmål om den nye VHF-kanalplan for Lyngby Radio vil kunne rettes til: 

Daglig leder af Lyngby Radio, Helle Willadsen, tlf. 80 60 40 20. 

 

 

I tabellen nedenfor er ændringerne markeret med gråt. Se endvidere vedhæftede kortskitse. 
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Masteposition 
VHF-

arbejdskanal 
– primær 

VHF- 
arbejdskanal 
– sekundær 

Als/Felsted 62 -- 

Anholt 7 -- 

Blåvand 7 -- 

Bornholm/Årsballe 1 4 

Bovbjerg 2 -- 

Fornæs 66 -- 

Frejlev 3 -- 

Hanstholm 1 -- 

Hirtshals 63 -- 

Karleby 7 61 

København/Lynetten 3 5 

Læsø 64 -- 

Mern 2 64 

Røsnæs 1 4 

Silkeborg 5 -- 

Skagen 4 65 

Svendborg 18 -- 

Vejby 63 -- 

Vejle 65 -- 

 


