RADIOKOMMUNIKATION
TILL SJÖSS - ROC

4 Avgifter
4.1 Radiotelefonsamtal
Definitionen på radiotelefonsamtal är:
 Från fartygsstation via kustradiostation till abonnent ansluten till publika nätet i land
(Telia AB, Telenor m. fl.),
 Samtal mellan två fartygsstationer direkt eller via en eller flera kustradiostationer.

4.2 Avgifter för telefonsamtal
Avgiften för ett radiotelefonisamtal består av:
 ”Land station charge” för den kuststation som deltar i befordran av samtalet. (CC =
Coast Carge),
 ”Land line charge”, trådavgift för befordran över allmänna telefonnätet.
 Avgift för speciella tjänster såsom personsamtal, mottagaren betalar, nummerförfrågningar, personsökning, mobiltelefonsamtal m m.
Land line charge varierar beroende på vilken typ av kommunikationsutrustning som används för samtalet i fråga, såsom VHF, MF, HF eller satellite.

Samtalskostnader, exempel
1 SDR = 3,061 Gfr.
De olika kuststationernas avgifter framgår av ”List of Coast Stations and Special Service
Stations” (Lista IV).
Avgifterna anges i SDR (Special Drawing Rights) eller Gfr (Gold Franc). SDR´s är omräkningsbar till alla länders valutor genom att använda den aktuella nivån mellan SDR och
den egna valutan. Nivån regleras dagligen och tillkännages tillsammans med övriga valutaförändringar.
I febr 2018 var 1 SDR = ca 11,7 SEK. Kalkylprogram för omräkning finns på coinmill.com.
Exempel 1:
Du vill beräkna kostnaderna för ett 5 minuter långt VHF samtal över Stockholm Radio till
en abonnent i Sverige. Samtalet genomförs kl 2100 LT.
Kostnader:
Land Station charge
Land line charge
Totalt
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1,74 SDRx5 min
Included in CC

= 8,7 SDR 1)
= 0
= 8,7 SDR
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Exempel 2.
Du vill beräkna kostnaderna för ett 5 minuter långt MF-radiotelefonisamtal över Ostende
Radio till en abonnent i Sverige. Samtalet genomförs kl 1200 LT.
Kostnader:
Land station charge
2 SDRx5 min
= 10 SDR
Land line charge
Ask the operator
= Unknown
Totalt

= >10 SDR

Anm. Ovan angivna priser är hämtade ur List of Coast Station and Special Service Stations, 2018 års upplaga.
För aktuella priser - kontakta resp. Kustradiostation.

4.3 Exempel på prislistor och abonnemangsavgifter
Stockholm radio prislista återfinns också i Stockholmradio medlemstidning "Till Sjöss
med VHF-information " (utges årligen). Anm: ”Till Sjöss med VHF-information” kan
beställas från Stockholm Radio.

4.4 Accounting Code (Avräkningskod)
I samband med att Du beställer ett samtal via kustradiostation tillfrågas Du om din
”Accounting Code”. Med detta avses den internationella kod som upprättats för de organisationer som är ansvariga inom resp. land för att kuststationen får ersättning för utförd
tjänst. I Sverige är det bl a Telemar Scandinavia AB (SW01) som har detta ansvar. Kostnaderna för ditt samtal faktureras såleds Telemar Scandinavia AB, som i sin tur fakturerar
den som beställt tjänsten (rederi/fartyg).
Accounting Code (debiteringskoden) består av bokstäver och siffror .
Av PTS godkända avräkningsmyndigheter (febr 2018) är: SW01 CA03 DP03 DP05 GB03
GB06 GB08 GB11 GB14 GB22 –GK22 –GR05 –GR09 NL01 RS01 RS06 US06 US07
US09
Q-coden ” QRC” är ekvivalent med AAIC och utnyttjas ibland av operatören på kustradiostationen.
Accountingcoden för olika länder framgår av ”List of Ship Stations and Special Service
Stations”. Telemar Scandinavia AB har tilldelats accountingkoden SW01 (Sierra Whiskey
Zero One).
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Självtest kapitel 4.
1.
2.
3.
4.

Vad betyder förkortningen SDR?
Hur många Gfr motsvarar 1 SDR?
Vad betyder förkortningen Gfr?
Vad menas med ”Coast Stations Charge” resp ”Land line charge”.
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