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Allmänt
All personal vid flygplatsen, oavsett anställning ska känna till flygplatsens
brandskyddsregler.
Tillfälliga entreprenörer skall informera sig om flygplatsens brandskyddsregler och
delge sin personal. Information om detta lämnas av chefen för
flygplatsräddningstjänsten eller tjänstgörande insatsledare.
Införande av brand- eller miljöfarliga ämnen får ske endast efter chefen för
flygplatsräddningstjänstens godkännande eller tjänstgörande insatsledare.
Det är förbjudet att:
• Röka inom flygplatsområdet med undantag av skyltade ”rökplatser”, detta
gäller även i fordon inom nämnda område.
• Svetsa eller göra upp eld på flygplatsen utan särskilt tillstånd av chefen för
flygplatsräddningstjänsten eller tjänstgörande insatsledare.
• Tanka motorbränsle i garage eller hangar.
• Tvätta inomhus med brandfarlig vätska (bensin, bensol, sprit, aceton etc.)
• Använda icke godkänt eller skadat elektriskt material.
• Kasta tändstickor och tömma askfat i papperskorg.
Heta arbeten
Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning med temperaturer över 180º C
kallas för ”Heta arbeten”. Med ”tillfälliga heta arbeten” menas heta arbeten som inte
utförs i lokaler speciellt inrättade för ändamålet, typ verkstad. För sådana tillfälliga
heta arbeten inom flygplatsen erfordras tillstånd.
Hetarbetare och brandvakt skall kunna uppvisa giltigt certifikat för hetarbeten samt ha
tecknat fullgod ansvarsförsäkring. Hetarbetaren skall vid arbetet medföra egen
släckutrustning.
Obs! Om luftfartyg kommer inom 20 m från arbetsstället måste det heta arbetet
avbrytas!

Uppföljning och efterlevnad
Varje chef/verksamhetsutövare ansvarar för att egen personal:
- Har grundkunskaper hur man hanterar brandsläckningsutrustning samt hur man skyddar sig
mot brand.
- Känner till hur man går tillväga vid utrymning från egna lokaler.
- Har kännedom om återsamlingsplatser.
- Känner till var närmaste brandsläckningsutrustning är placerad.
- Deltagit i utrymningsövning, ska utföras minst en gång per år.
Personals utbildningar och övningar ska finnas dokumenterade i den egna verksamheten.
Dokumentationen ska kunna uppvisas i samband med Nerikes Brandkårs
brandskyddskontroll, revision eller vid annan tillsyn.
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