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Tillträde
Tillträde till flygplatsens område, som är avlyst enligt Skyddslagen 2010:305, får
endast ske efter tillstånd av flygplatschef eller ansvarig flygplatspersonal. Tillfälliga
besökare till flygplatsens flygsida/behörighetsområden skall anmäla sig i förhand med namn
och personnummer. Vid ankomst till flygplatsen, anmäla sig vid servicecenter, legitimera sig,
skrivas in i besöksloggen samt tilldelas en visitorbadge, därefter eskorteras av behörig
personal. Besökare som har fordon med sig skall i förväg anmäla fordonets
registreringsnummer.
Endast behöriga personer (personal, besättningar och passagerare på väg till och
från luftfartyg) ska ges tillträde till färdområdet, d.v.s plattan + manöverområdet. För
tillträde till manöverområdet, d.v.s landnings-och taxibanor, krävs utöver tillstånd
enligt ovan också tillstånd från flygtrafikledningen.
På flygplatsen upprättas särskilt behörighetsområde (CSRA) vid rörelser med
passagerarflygplan över 10 ton MTOW eller mer än 19 passagerare i kommersiell
trafik.
Vid upprättat särskilt behörighetsområde (CSRA) gäller 100% säkerhetskontroll
för både personal, besättningar, passagerare och bagage. Inpassering till
behörighetsområdet ska då ske genom säkerhetskontrollen i
passagerarterminalen.
På manöverområdet får endast den vistas som känner till och noggrant åtlyder de
meddelande och signaler som flygtrafikledningen ger.
Om någon stör ordningen, uppträder berusad eller genom sitt uppförande utgör en
fara för luftfartens säkerhet, har befattningshavare vid flygplatsen, som handhar
säkerhets- eller ordningstjänst, rätt att avvisa vederbörande från flygplatsens område.
Tillstånd
Den som vistas på flygsidan/behörighetsområden skall bära ett väl synligt behörighetskort.
Behörighetskort utfärdas av flygplatsens säkerhetsansvarige genom flygplatsvakten,
efter säkerhetsprövning och utbildning i Safety Awareness.
Alla fordon som befinner sig på flygsidan skall ha ett giltigt Fordonstillstånd.
Framförande av fordon inom flygplatsområdet får endast ske i samband med

tjänsteutövning och enl. de regler som gäller för framförande (AR Nr.5)
Undantag
Fordon som ingår i nedanstående kategorier är undantagna:
• utryckningsfordon
• fordon som eskorteras.
Verksamhetsidkare
Flygplatschefen lämnar verksamhetsidkare tillstånd och föreskrifter för att vistas inom
flygplatsens område.
Verksamhetsidkare får endast vistas inom det område där verksamheten bedrivs
såvida inte flygplatschefen skriftligt medgivit annat.
Verksamhetsidkare skall anmäla sig vid servicecenter, legitimera sig, skrivas in i besöksloggen
samt tilldelas visitorbadge.
Påföljd
Överträdelse av säkerhetsreglerna medför risk för avstängning från tillträde till
flygplatsen och/eller straffansvar enligt skyddslagen.
Referensdokumentation:
Kommissionens förordning (EU) nr 139/2014, samt Godtagbara sätt att uppfylla kraven
(AMC) och vägledande material (GM) för myndigheter, organisationer och drift av
flygplatser,
TSFS 2016:1
Beslutad av: Johan Ljungberg, Flygplatschef
Datum: 2019-06-14
Handläggare: Anneli Lundberg, Flygsäkerhetskoordinator

