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Skövde Flygplats
Skövde

AIRPORT REGULATION

AR KVB 7 2015

ORDNINGS- OCH SÄKERHETSBESTÄMMELSER VID
SKÖVDE FLYGPLATS
Härmed upphävs AR KVB 6 2015 (Ordnings- och
säkerhetsbestämmelser).
Ändrad text från föregående AR är markerad med fetstil.

1 Tillämpning
Alla som tjänstgör på, beträder eller trafikerar flygplatsen skall följa angivna ordnings- och
säkerhetsbestämmelser. Det åligger företag och klubbar med verksamhet på flygplatsen att förvissa sig om
att dess personal och medlemmar har kunskap om dessa bestämmelser.
Bestämmelserna gäller oavsett om flygplatsen är bemannad eller obemannad.

2 Avtal
Alla verksamheter på flygplatsen ska ha ett gällande avtal med flygplatsen och förpliktigas att följa AR
(airport regulations).

3 Tillträde till flygplatsområdet
Flygplatsbolaget har beslutat att de som är behöriga att beträda flygplatsen är de som har eget passerkort
(tagg) eller har besökskort utfärdat av flygplatsen. Övriga har tillträde i sällskap med behörig person som
ledsagar eller efter tillstånd av flygplatschef eller annan flygplatspersonal.
För annan verksamhet än den normala verksamheten enligt upprättat avtal krävs tillstånd från
verksamhetsansvarig, exempelvis vid arrangemang som innebär att andra personer än klubbens
medlemmar kommer att vistas på flygplatsområdet.
Alla (med undantag för besättning och passagerare under ledsagning) som vistas på färdområdet
ska bära klädsel med färgmönster och reflexer som klart framträder mot bakgrunden, till
exempel gul väst. Med färdområde avses banan, taxibanor och platta, undantaget den del av plattan
som är runt de två norra hangarnerna (se det gulmarkerade området i bilaga 1).
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Flygplatspersonalen har (i enlighet med Luftfartslagen) rätt att avvisa personer som ej har tillstånd att vistas
på flygplatsområdet.

3.1 Fordon
Fordon som ej hör till flygplatsens drift och verksamhet får inte införas på flygplatsområdet utan tillstånd från
flygplatspersonal eller tornet. Fordon som framförs på flygplatsens färdområde skall föra blinkande orange
eller gult ljus samt framföras i maximalt 30 km/ h.

3.2 Tillträde till manöverområdet
Tillträde till manöverområdet på annat sätt än med luftfartyg är ej tillåtet utan tillstånd från
verksamhetsansvarig.
Om verksamhetsansvarig lämnat tillstånd för tillträde till manöverområdet gäller följande:
Före tillträde till flygplatsens manöverområde, enligt stycket ovan, (se bifogad karta) skall radioförbindelse
upprättas med tornet varvid avsikt skall förklaras och klarering inhämtas (gäller oavsett det ska ske till fots
eller med fordon). Om radioförbindelse ej är möjlig skall tillstånd inhämtas på annat vis och kommunikation
ska upprättas. Vid de tillfällen då tornet ej är bemannat får tillträde ske under egen uppsikt, då skall radio
bäras så man kan höra om tornet öppnar.
Observera att luftfartyg alltid har företräde. Om luftfartyg observeras på manöverområdet alternativt i luften i
flygplatsens närområde skall man skyndsamt förflytta sig minst 60m utanför rullbana eller taxibana.

4 Förebyggande brandskydd
Det är förbjudet:
att röka inom flygplatsområdet. Detta gäller även i fordon.
att svetsa eller göra upp eld på flygplatsen utan tillstånd av verksamhetsansvarig, att tanka
motorbränsle i garage, att tvätta inomhus med brandfarlig vätska (bensin, bensol, sprit, aceton etc.)
Olje- och drivmedelsspill skall undvikas och i förekommande fall skall det omedelbart tas bort av den som
förorsakat spillet. Anmälan om spill skall omgående göras till flygplatspersonalen.
All dränering av bränsle från flygplan eller tankanläggning skall uppsamlas och tömmas i avsedda kärl.

5 Hantering av luftfartyg
5.1 Ordning på stationsplattan
God ordning skall råda på stationsplattan.
Luftfartyg får inte lämnas utan tillsyn med mindre än att parkeringsbromsar eller bromsklossar används.
Luftfartygs befälhavare är ansvarig för att förtöjning utförs då så är nödvändigt.
Bromsklossar, förankringsvikter och förankringsrep skall efter användning placeras på sina respektive
platser.

5.2 Start av luftfartygs motor
Start av luftfartygs motorer får ske först när föraren förvissat sig om att ingen obehörig befinner sig i
närheten och att inget annat luftfartyg kan ta skada av propellerströmmarna eller luftströmmar från
jetmotorn.

5.3 Landning med helikopter
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Helikopterlandningsplats på rullbanan därefter gäller hovring till uppställningsplats eller tankningsplats.

6 Övrigt
6.1 Hundar
Hundar skall hållas kopplade på flygplatsen.

6.2 Reklam och handel
Reklam får ej uppsättas på flygplatsen utan tillstånd av Skövde Flygplats AB. Handel får inte heller
förekomma utan tillstånd av Skövde Flygplats AB.
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