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Bilaga 2 Riskhantering och riskanalys 
LMF L 



 

1. Allmänt 

Militära luftfartens Riskhanteringsmodell fastställs i R LML kapitel 6.7, LMF L anpassar 

modellen till flygplatstjänsten och ska användas i riskhantering för flygsäkerhet vid FV 

flygplatser. 

 

2. Riskhanteringsmodell 

 

2.1. Riskanalys 

Varje enskild risk och konsekvens bedöms vilket görs enligt nedan riskanalysmall, vilken 

återfinns på FM Flygplatsers samarbetsyta, Riskmatris.  

 

 
 

 Riskkällor 

I riskanalysen identifieras de riskkällor som påverkar flygsäkerheten enligt definitionen för 

flygsäkerheten, se kapitel 4.2 i LMF L. 

För att tydliggöra varje enskild risk krävs en utförligare beskrivning. 

Varje riskkälla kan ge upphov till flera risker och konsekvenser vilket då ska utgöra flera 

positioner i riskhanteringen 



 Konsekvenser 

Varje enskild riskkälla bedöms utifrån vilka konsekvenser som kan uppkomma. 

Konsekvenser anges utifrån bedömningsstödet i följande tabell: 
Konsekvens Bedömningsstöd (det räcker med att ett kriterium uppfylls på en högre nivå) 

8 Definieras i separat orderverk vid behov. 

7 Definieras i separat orderverk vid behov. 

6 Definieras i separat orderverk vid behov. 

5 - Katastrofal Dödsfall eller livslång allvarlig invaliditet. 

Haveri av bemannat luftfartyg. 

Mycket stora skador på materiel, infrastruktur eller annan egendom inom eller utom FM 

(kostnader över 25 mkr). 

Mycket stora skador på miljön (kan ej saneras eller kostnader över 25 mkr). 

4 - Allvarlig Allvarlig personskada. 

Personskada eller ohälsa som orsakar bestående men.  

Stora skador på materiel, infrastruktur eller annan egendom inom eller utom FM 

(kostnader 5 - 25 mkr). 

Stora skador på miljön (kostnader 5 - 25 mkr). 

3 - Kännbar Personskada som kräver sjukhusvård. 

Skador på materiel, infrastruktur eller annan egendom inom eller utom FM (kostnader 

500 tkr - 5 mkr). 

Skador på miljön (kostnader 500 tkr – 5 mkr). 

2 - Lindrig Personskada som inte kräver sjukhusvård. 

Skador på materiel, infrastruktur eller annan egendom inom eller utom FM (kostnader 10 

tkr – 500 tkr). 

Skador på miljön (kostnader 10 tkr – 500 tkr). 

1 - Försumbar Ingen personskada 

Skador på materiel, infrastruktur eller annan egendom inom eller utom FM (kostnader 

upp till 10 tkr). 

Skador på miljön (kostnader upp till 10 tkr). 

 

 Sannolikhet 

För varje kombination av riskkälla och konsekvens bedöms sannolikheten, enligt följande 

tabell: 
Sannolikhet Bedömningsstöd (det räcker med att ett kriterium uppfylls på en högre nivå) 

E - Mycket hög 

 

Händelse som kommer att inträffa ofta. 

Avvikelserapporteringen indikerar att 

denna typ av händelse sker minst en gång 

i veckan. 

Sannolikhet större än 10-1 vilket motsvarar 

större än en på tio. 

 

D - Hög 

 

Händelser som kommer att inträffa vid 

flera tillfällen. 

Avvikelserapporteringen indikerar att 

denna typ av händelse sker minst en gång 

i månaden. 

Sannolikhet mindre än 10-1 men större än 

10-2 vilket motsvarar mindre än en på tio 

men större än en på hundra. 

 

C - Medel Händelser som förväntas inträffa. 

Avvikelserapporteringen indikerar att 

denna typ av händelse sker någon gång 

per år. 

Sannolikhet mindre än 10-2 men större än 

10-3  vilket motsvarar mindre än en på 

hundra men större än en på tusen. 

 

 

B - Låg Händelsen kan inträffa vid något enstaka 

tillfälle. Det finns kända fall av händelsen. 

Avvikelserapport finns på denna typ av 

händelse. 

Sannolikhet mindre än 10-3 men större än 

10-6 vilket motsvarar mindre än en på 

tusen men större än en på miljonen. 

 

 

A - Mycket låg Det finns inga kända fall av händelsen. Sannolikhet mindre än 10-6 vilket 



motsvarar mindre än en på miljonen. 

 

2.2. Riskbedömning 

Risken av konsekvens och sannolikhet är summan av varje riskkälla.   

 

Den sammanvägda risken bedöms då riskanalysen är klar, flera riskanalyser kan ligga till 

grund för den sammanvägda risken 

2.3. Riskhantering 

 Åtgärd 

Risker minimeras genom riskreducerande åtgärder så långt det är möjligt, åtgärder kan bestå 

av flera olika större eller mindre bidragande åtgärder. 

 

 
 

 

 Ansvarig 

För varje åtgärd ska en ansvarig utses, vilken har befogenheter och möjlighet att genomdriva 

fastslagen riskreducerande åtgärd. Vid tilldelande av ansvar ska det tydligt framgå när 

åtgärden ska vara effektuerad och hur avsedd effekt ska kontrolleras. 

 Förnyad riskbedömning 

Efter riskreducerande åtgärder är föreslagna alternativt genomförda görs en förnyad 

riskbedömning i syfte att värdera huruvida åtgärder gett avsedd effekt och verksamheten kan 
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genomföras i sin helhet eller till del inom tolerabel risknivå. Förnyad riskbedömning ger även 

underlag till beslut om genomförande utifrån de risker som identifierats. 

 Beslut om genomförande 

Ansvarig chef beslutar om kvarstående risker är tolerabla och kan accepteras, kvarstående 

risker som ej är tolerabla (RÖD) får ej genomföras annat än efter beslut av FVC. 

 

Ansvarig chef fattar beslut utifrån den sammanvägda risken om verksamheten ska genomföra 

till del eller i sin helhet.  

 


