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1

Öppethållande

Flygplatsen upprätthåller anpassad beredskap till lägst angivna nivå på öppethållande som
anges i FM BerInsO. Utöver detta är flygplatsen öppen för angiven Militär flygövningstid
samt i övrigt för Såtenäs egen verksamhet.

1.1

Såtenäs öppethållning (Publicerat öppethållande)

Verksamheter inom flygplatsdriften arbetstidsplaneras så att Såtenäs flygplats medger ett
öppethållande måndag – fredag kl. 07.00 – 17.00.

Följande funktioner skall minst finnas tillgängliga för att flygplatsen skall vara öppen under
publicerad öppethållningstid.
•
•
•
•
•

ATS/Flygtrafikledning
Fälthållning
Flygplatsräddning inklusive räddningsbåt
Teledrift (kan medges som beredskap/jour)
Väder

Undantag:
”Fredagsrutin” TAF utfärdad till 17.00 LT, observatör i tjänst till 17.00 LT. Met F7 slutar
12.00 LT då TAF ansvaret lämnas över till METOCC.
”Flygfritt”= TAF utfärdad till 17.00 LT, observatör i tjänst till 17.00 LT. Met F7 kan planera
att lämna över TAF-ansvaret till METOCC då så anses lämpligt.
1.1.1 Militär flygövningstid
Enligt MIL AIP avses följande tider: Måndag-torsdag kl 08.30-16.00, fredag samt vardag
före helgdag (mån-fre) klockan 08.30-12.00.

1/3

Sidan

Utfärdare: CMF

Godkännare: C F 7

Giltig från:

Utgåva:

Registreringsnummer:

Henrik Wiklund

Lars Helmrich

2018-03-26

8

F 7 VHL ubilaga 3.2.2.7

Mörker/kvällsflyg sker klockan 16.00-22.00, på torsdagar. Tisdagar under samma
tidsperiod utgör alternativ för torsdag.
Mörkerflygperioden sträcker sig mellan 15 sep – 30 mar med uppehåll för i
verksamhetsplanering angivet sommaruppehåll.
1.2

Extra öppethållande (Ej publicerat öppethållande)

Denna öppethållning skall ALLTID samverkas med flygplatsledning och meddelas samtliga
funktioner innan godkännande. Avser normalt enstaka rörelser.
Extra öppethållning kan ske på dygnets och veckans alla tider. Även då flygplatsen är aviserat
stängd kan en rörelse planeras för genomförande.
Följande funktioner skall minst finnas tillgängliga för att flygplatsen skall vara öppen extra
öppethållande.
•
•
•
1.3

ATS/Flygtrafikledning
Flygplatsräddning1 inklusive räddningsbåt2
Fälthållning3

Stängd flygplats (Ej publicerat öppethållande, NOTAM publicerat)


Hela eller delar av bansystemen är avstängda pga. arbete eller annan orsak eller
baserade operatörer har ingen planerad verksamhet och flygplatsens personal kan vara
ledig eller ha utbildning med fler.



Flygtrafik medges (efter samverkan med CMF) för FM luftfartyg vilka enligt egen
FOM kan starta och landa med egen uppsikt och ansvar. Polis och ambulanshelikopter
medges under samma förutsättningar.
Samtliga flygplatsens funktioner innehar beredskap för drift av flygplats.

1.4

Beredskap

Sker enligt särskilda styrningar och direktiv beroende på beredskapskrav. Beredskap för 1.2
extra öppethållande samt övriga beredskapsuppgifter, upprätthålls med två (2) h beredskap.

Beredskap innehålls måndag – fredag 17.00 – 22.00. Lördag och söndag 07.00 – 22.00.

1

Räddningsstyrkan kan vara reducerad med lägsta nivå för aktuellt luftfartyg enl lokala- och RML-V3.
2 Bemanning till räddningsbåt tas ur räddningsstyrkan vid larm.
3 Minst fälthållningsledare i tjänst på plats.
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För incidentberedskap gäller andra tider.

Respektive arbetstidsplanerande chef planerar sin personal efter dessa tider. Avsteg från
ovanstående regleras genom avtal mot Flygplatsprocessen.

Extra tjänstgöring uppkommen utom Såtenäs öppethållning och som ej infaller inom
beredskapsplanerad tid beordras av C F7 eller VB F7.
Flygplatschefen kan beordra verksamhet inom Såtenäs öppethållande samt inom
beredskapsplanerad tid genom uppgiftsställande till funktioner inom flygplatsdriften.

För övrig tid regleras flygplatspersonalens tillgänglighet enligt samordningsmöte flyg,
beredskapskrav eller på särskild order från C F7, VB F7 eller Flygplatschefen
1.4.1 Inkallelse vid beredskap eller uppkommet x-tra öppethållande.
Inkallning av flygplatspersonal genomförs av IBSS eller VB F7. Arbetstidsplanerande chef
för flygplatspersonal säkerställer aktuella kontaktuppgifter till IBSS och VB F7.
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