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1

Allmänt

Produktionsmålen framgår av verksamhetsuppdragen enligt F7 VO. Detta dokument
behandlar därför enbart s k processmål. Processmål är ett sätt att mäta och följa upp hur väl
verksamheten fungerar och utvecklas (rutiner, procedurer m.m.).
Detta dokument uppdateras årligen i anslutning till måluppföljning som sker enligt rubrik 5 i
huvuddokumentet.

2

Mål

2.1

Flygsäkerhet

I F7 VHL, Ubilaga_3.2.2.8_Sakerhetsledning_SMS under punkten 4. Fokusområden och
säkerhetsmål, anges ett stort antal mål som skall uppfyllas avseende flygsäkerhet, utöver
nedan angivna.






2.2

Orsaker till Avvikelser inom flygplatsdriften skall minskas. Dock skall personalen
uppmuntras att skriva flera Avvikelser, även vid mindre störningar eller avvikelser.
Implementera utbildning för vistelse på militär flygplats med en inom Såtenäs
flygplats framtagen utbildningsplan.
Höja flygsäkerhetsmedvetandet genom ett aktivt utbildnings- och internrevisionsarbete inom flygplatsdriftorganisationen.
Fortsatt utveckla flygsäkerhetsgruppen på flygplatsen.
Fortsatt utveckling av åtgärder avseende minskad risk för fågelkollisioner och
bobyggande i luftfartyg.
Genomföra arbetet med att förändra fältytan samt struktur för att minska fågel/vilt
förekomst.
Kvalitet





Inkomna skaderapporter skall senast inom två veckor vara omhändertagna och
åtgärder vara planerade.
Flygplatsens tillgänglighet för externa leverantörer av tjänst skall ökas med en extern
serviceportal för flygplatsen på försvarsmaktens hemsida.
Aktivt arbeta med lokalt framtagen flygsäkerhetsplan för Såtenäs flygplats.
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2.3

Tillgänglighet




2.4

Flygplatsen skall lägst uppfylla det krav på öppethållande som ansätts av
produktionsledaren.
Gästande luftfartyg skall erhålla likvärdiga servicenivåer på Såtenäs flygplats som på
andra flygplatser av Såtenäs storlek, exempelvis Örebro.
Infrastrukturen på flygplatsen skall för militär och civil luftfart inneha de krav som
respektive regelverk åsyftar. I detta också dela flygplatsens områden i civil respektive
militär del.
Miljö- och arbetsmiljö

Miljö- och arbetsmiljömål för Flygplatsprocessen framgår av F7 VHL för Flygplatschefen
Såtenäs flygplats och för övriga funktioner i processen enligt respektive enhets VHL.
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