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Förord 

Ledning Militär Flygplats Land (LMF L) innehåller bindande bestämmelser för 

flygplatstjänsten ingående i det militära luftfartssystemet, vilken tillsammans med varje 

flygplats verksamhetshandbok utgör styrningar för flygplatstjänsten. 

 

LMF L regleringar utgår från R LML och FFS samt TSFS enligt korsreferensregister, 

syftande till att beskriva drift, ledning och samordning för flygplatstjänsten. 

 

Läsanvisning 

LMF L är utformat som en allmän beskrivande text samt kravelement, kravelement är med 

följande format: 

Kravelement är krav som ska uppfyllas eller omhändertas vid respektive OrgE och flygplats. 

 

Beskrivande text i detta format syftar till att förtydliga och komplettera kravelement genom 

information, hänvisning och orientering. Beskrivande text kan innehålla delar som behöver 

omhändertas vid respektive OrgE och flygplats.  
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1. Inledning 

1.1. Militär luftfart 

Det militära luftfartssystemet består av system för flygdrift, flygplatser och flygbaser samt 

luftrum. En verksamhetsutövare som bedriver flygplatstjänst ingående i det militära 

luftfartssystemet gör det utifrån Luftfartslagen och Luftfartsförordningen, vilket ger 

Försvarsmakten rätt att reglera verksamheten. 

Försvarsmakten reglerar den militära luftfarten i Föreskrift (FFS 2019:10 samt 2020:4) som 

fastställs av Överbefälhavaren (ÖB) samt tillhörande reglemente (R MILLUFFART 2020) 

med tillämpningsbestämmelser som fastställs av FLYGI. Dessa regleringar benämns 

sammantaget för Regler för Militär Luftfart, RML1.  

Flygvapenchefen (FVC) har i FM ArbO givits ansvar att reglera Försvarsmaktens verksamhet 

inom den militära luftfarten, FVC omhändertar RML krav i R LML, Reglemente Ledning 

Militär Luftfart. 

1.2. Ledningsprinciper 

Chefer i linjen på olika nivåer inom försvarsmakten fattar beslut och tar därmed ansvar för att 

verksamheten bedrivs inom gällande regler och bestämmelser samt inom tolerabel risk för 

flygsäkerheten. I syfte att kunna balansera uppgifter och resurser äger chefer i linjen ansvar 

för vilka uppgifter som ska genomföras inom avsedd ambitionsnivå. 

För att verksamheten ska kunna genomföras inom beslutad tolerabel risk för flygsäkerheten 

styrs hur verksamheten och en tjänst får bedrivas samt vilka krav som ska uppfyllas, denna 

reglering benämns operationell ledning.  

Operationell ledning utövas på central nivå av operationella chefer (OC) vilka oberoende av 

linjeorganisation reglerar respektive tjänst, OC företräds på lokal nivå av lokal operationell 

chef (L OC). Med operationell ledning menas funktionsledning enligt 4 kap. 2§ FFS 2019:10. 

Om möjligt utses linjechef som L OC för enhet som bedriver verksamheten inom aktuell 

tjänst, i annat fall krävs en tydlig reglering av förhållandet mellan verksamhetsansvarig 

linjechef och utsedd L OC.  

Chef organisationsenhet (C OrgE) tillser att person som utses som L OC uppfyller ställda 

krav, respektive OC godkänner L OC innan tillsättning. 

Vilka uppgifter som ska utföras beordras av chefer i linjen, vilka tillser att rätt förutsättningar 

finns inom respektive tjänst. På lokal nivå är det C OrgE eller krigsförbandschef som har 

ansvaret för att kravställd nivå upprätthålls och efterlevs. 

1.3. Verksamhetsområden 

Den militära luftfarten indelas i följande verksamhetsområden 

                                                 
1 Ej att förväxla med tidigare Regler för Militär Luftfart (RML-G,V, P, T och D), där endast RML-F fortfarande 

är giltig.. 
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1. Flygtjänst  

2. Luftvärdighet  

- Konstruktion av luftfartyg, motor, propeller och delar.  

- Tillverkning av luftfartyg, motor, propeller och delar.  

- Ledning av fortsatt luftvärdighet  

- Flygunderhåll  

- Utbildning av personal för luftfartygsunderhåll 

3. Flygstridsledningstjänst  

4. Flygplatstjänst  

5. Fjärrmanövrerat luftfartygssystem/Remotely piloted aircraft system (RPAS) 

6. Fallskärmstjänst  

7. Sambands- och informationssystemtjänst 

Ett verksamhetsområde består av en eller flera tjänster. Ett verksamhetsområde omfattas både 

av krav på lednings- och beslutsprocesser och särskilda krav inom den eller de tjänster som 

ingår i verksamhetsområdet. 

En statlig myndighet som bedriver militär luftfart inom ett eller flera verksamhetsområden ska 

ha ett godkännande av FSI.  

1.4. Tjänster inom den militära luftfarten 

Militär luftfart är utifrån ovanstående verksamhetsområden uppdelad i tjänster: 

a. Flygtjänst  

b. Fallskärmstjänst 

c. Ledning av fortsatt luftvärdighet  

d. Flygunderhållstjänst  

e. Utbildning av personal för luftfartygsunderhåll  

f. Flygstridsledningstjänst  

g. Flygplatstjänst landbaserade flygplatser 

h. Flygplatstjänst fartygsbaserade flygplatser 

i. Sambands- och informationssystemtjänst  

j. Flygmedicin 

k. Systemvärdighet luftlandsättningsmateriel 

l. Systemvärdighet RPAS  

m. Systemvärdighet markutrustning  

n. Systemvärdighet för ledningsstödsystem  

o. Systemvärdighet för flygsäkerhetsmateriel 

1.5. Målsättning med Flygplatstjänst vid landbaserade flygplatser 

Verksamheten ska präglas av hög tillgänglighet så att försvarsmakten kan uppnå största 

möjliga operativa effekt genom att minimera riskerna till lägsta möjliga tolerabla risk för 

flygsäkerheten. 

Skapas genom att ett gott och ansvarsfullt ledarskap på alla nivåer där medarbetare får bra 

förutsättningar att lösa ställda uppgifter samtidigt som vi arbetar för att förbättra och utveckla 

verksamheten genom delaktighet. 
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2. Ledning av Flygplatstjänst 

Flygplatser definieras enligt följande:  

På land, fartyg eller vatten angivet område (med hinderfria ytor, byggnader, anläggningar 

och utrustning) som helt eller delvis är avsett för luftfartygs landning, start och rörelser. 

Flygplatstjänst omfattar verksamhet vilken syftar till att möjliggöra luftfartygs landning, start 

och rörelser på en flygplats, verksamheten innefattar personal, materielsystem, mark, 

anläggningar och lokaler samt luftfartsrelaterade anordningar och utrustning ombord på 

sjögående fartyg.  

Flygplatser ingående i det militära luftfartssystemet delas in i Landbaserade flygplatser 

respektive Fartygsbaserade flygplatser, vilka regleras i Ledning Militär Flygplats Land (LMF-

L) respektive Ledning Militär Flygplats Fartyg (LMF-F), vilken ges ut av marinchefen.  

Militär flygstationstjänst innefattar den flygplatstjänst som bedrivs på en eller flera plattor 

med kringliggande flygplatsytor vid en flygplats med annan flygplatshållare än 

Försvarsmakten. 

2.1. Operationell ledning av flygplatser 

Flygplatschef Land, som tillhör flygstaben, benämns i detta dokument C Flygplats. 

Lokal flygplatschef Land, som tillhör OrgE, benämns i detta dokument L C Flygplats. 

C Flygplats utövar operationell ledning av försvarsmaktens landbaserade flygplatser och 

Militära flygstationer.  

C Flygplats utser ersättare när denne är förhindrad att fullgöra sina uppgifter. Om ersättare 

utses för längre tid än 30 dagar ska beslutet dokumenteras på samarbetsyta militär luftfart. Om 

C Flygplats har frånvaroperiod längre än tre månader ska ersättare accepteras av FSI. Utsedd 

ersättare har samma ansvar och befogenheter som C Flygplats, se även 6.3. 

Flygplatser ingående i det militära luftfartssystemet ska ha en utsedd L C Flygplats, vilken 

utövar lokal operationell ledning. L C Flygplats kan vara ansvarig för flera flygplatser 

beroende på omfattning av verksamheten.  

C OrgE utser L C Flygplats vilken godkänns och vars ansvar regleras genom skriftlig 

delegering av C Flygplats, tilldelning och återtagande av delegering regleras i respektive 

delegation. 

Militär flygstation ingående i det militära luftfartssystemet ska ha en utsedd Militär 

flygstationschef. Godkänns i enlighet med L OC. 

L C Flygplats har genom delegering det övergripande ansvaret för flygplatstjänsten vid 

respektive förbands flygplats.2 

                                                 
2 Se R LML 4.8.18 
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Bild 1. Operationell ledning vid landbaserade flygplatser 

C Flygplats ger ut LMF L vilken syftar till att reglera ledning samt samordna landbaserade 

flygplatser samt militära flygstationer ingående i det militära luftfartssystemet. 

Övriga krav som t.ex. utformning av flygplatsen beskrivs och omhändertas i respektive 

flygplats Verksamhetshandbok (VHB). 

L C Flygplats ger ut flygplatsens VHB inom OrgE och krigsförband för respektive flygplats. 

LMF L tillsammans med flygplatsernas VHB utgör flygplatstjänstens operationella 

styrningar. 

L C Flygplats ger ut direktiv som tillfälligt begränsar eller på något sätt påverkar flygplatsen 

genom lokal operationell order (L OpO) se kapitel 4.6.5. 

 

Militär flygstationschef ger ut drifthandbok (DHB) för delar av flygplatstjänsten som 

omfattas av egen verksamhet.3  

 Militära flygplatser med civilt certifikat 

I det militära luftfartssystemet finns flygplatser som har utgivet certifikat för de delar av 

flygplatsen som omfattas av Transportstyrelsens författningssamling (TSFS).  

 

Vid OrgE med certifikat från TS för civil flygplats är C OrgE eller den denna utser 

verksamhetsansvarig enligt TSFS 2019:19. Verksamhetsansvarig ska delegera mandat att 

reglera hur verksamheten får genomföras till samma person som C Flygplats delegerat 

mandat enligt R LML. 

 

LMF L ska utformas så att den operationella ledningen av flygplatstjänsten inte är i konflikt 

med TSFS för de flygplatser som har civila certifikat. C Flygplats ska samverka med 

certifikatinnehavaren innan beslut tas vilka kan påverka tilldelat certifikat. 

Om skillnad i reglering identifieras mellan RML och TSFS som inte möjliggör att båda 

regelverken kan följas ska C Flygplats informeras, vilken orienterar FVC. 

                                                 
3 Ska omhändertar de delar av LMF L som bedöms nödvändiga för att säkerställa flygplatstjänsten vid 

flygstationen, kan t.ex. benämnas Drifthandbok, DHB 
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 Syfte och omfattning av LMF L 

LMF L omhändertar krav på drift, ledning och samordning för landbaserade flygplatser och 

flygstationer ingående i det militära luftfartssystemet samt de överliggande krav där det 

identifierats en vinst i likriktning inom flygplatstjänsten.  

LMF L utgör bindande bestämmelser för landbaserade flygplatser samt flygstationer ingående 

i det militära luftfartssystemet och förband vid freds och insatsverksamhet inom 

flygplatstjänsten. 

 

LMF L består av: 

 Ledning Militär Flygplats Land 

 Bilagor:  

o Bilaga 1 Utbildning och kompetenskontroll (Utges senare) 

o Bilaga 2 Riskbedömning och säkerhetsbevisning 

o Bilaga 3 Avvikelserapportering (Utges senare) 

o Bilaga 4 Lokal utredning (Utges senare) 

o Bilaga 5 Rapportering och bedömning av flygsäkerhet (Utges senare) 

o Bilaga 6 Korsreferensregister 

o Underbilaga 2 Mall för riskanalys 

 Korsreferensregister 

Korsreferensregister mellan FFS samt Tillämpningsbestämmelse (TB), R LML och LMF L 

samt TSFS 2019:19 resp. 2019:20 återfinns i bilaga 6. 

2.2. Militära flygplatser och flygstationer samt helikopterlandningsplatser 

Landbaserade Militära flygplatser och flygstationer vilka ingår i det militära luftfartssystemet 

återfinns i förteckning på samarbetsytan militär luftfart4. 

I grundorganisationen, vilka FM äger rådighet över återfinns följande flygplatser: 

Ort ICAO KOD Ansvarig OrgE 

Karlsborg ESIA F 7 

Såtenäs ESIB F 7 

Uppsala ESCM F 16 

Ronneby ESDF F 17 

Hagshult ESMV F 17 

Luleå/Kallax ESPA F 21 

Vidsel ESPE F 21 

Jokkmokk ESNJ F 21 

Malmen (Linköping) ESCF HkpFlj 

                                                 
4http://samarbetsytor.emilia.swedi.mil.se/samarbetsytor/militarluftfart/LedningSamordning/Lists/Verksamhetsfrt

eckning%20milir%20luftfart/AllItems.aspx 

http://samarbetsytor.emilia.swedi.mil.se/samarbetsytor/militarluftfart/LedningSamordning/Lists/Verksamhetsfrteckning%20milir%20luftfart/AllItems.aspx
http://samarbetsytor.emilia.swedi.mil.se/samarbetsytor/militarluftfart/LedningSamordning/Lists/Verksamhetsfrteckning%20milir%20luftfart/AllItems.aspx
http://samarbetsytor.emilia.swedi.mil.se/samarbetsytor/militarluftfart/LedningSamordning/Lists/Verksamhetsfrteckning%20milir%20luftfart/AllItems.aspx
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I grundorganisationen, med annan flygplatshållare vilka FM genom avtal har verksamhet vid, 

ingår följande militära flygstationer: 

Halmstad5 ESMT FMTS 

Visby6 ESSV F17 

I grundorganisationen ingår följande militära helikopterlandningsplatser: 

Gärdet (Stockholm) ESHT HkpFlj 

Söderstjärna 

(Karlskrona) 

- HkpFlj 

Abisko - HkpFlj 

 

2.3. Organisations- och verksamhetsförändring 

All förändring som bedöms påverka flygsäkerheten eller skapa osäkert läge ska föregås av 

en riskutredning. 

 Ny verksamhet 

Innan ny verksamhet påbörjas inom den militära luftfarten ska anmälan ske till FVC, därefter 

inhämtas FSI godkännande (se R LML kapitel 10). Föranmälan till FVC ska ske minst 6 

månader innan verksamheten genomförs ska innehålla en beskrivning av verksamheten samt 

period då verksamheten ska genomföras av ansvarig chef, lägst C OrgE.  

 

Vid ny verksamhet som innefattar eller påverkar flygplatstjänsten ska C Flygplats meddelas. 

Beslut om ny eller förändrad verksamhet i det militära luftfartssystemet i FM ska, förtecknas i 

verksamhetsförteckning på samarbetsytan militär luftfart. 

För flygplatstjänsten kan detta innefatta: 

 Återta eller inrätta ny flygplats. 

 OrgE som övertar verksamhetsansvaret från annans OrgE flygplats enligt kapitel 2.3. 

 OrgE som övertar verksamhetsansvaret för en flygplats vilken ej ingår i militära 

luftfarten enligt kapitel 2.3. 

 Återta eller inrätta ny militär flygstation. 

Upprätta tillfällig landningsplats, vägbas enligt framtagen och kommande fastställd metod 

klassas inte som ny verksamhet under förutsättning att den genomförs av förband ingående i 

militära luftfartssystemet innehållande flygplatstjänst. (C Flygplats not; bilaga utvecklas 

senare). 

                                                 
5 Flygplatshållare Halmstad kommun 
6 Flygplatshållare SWEDAVIA 
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2.4. Ansvar, distribution och ändring av LMF L 

C Flygplats ansvarar för att LMF L uppdateras och utvecklas samt finns tillgänglig för de som 

bedriver flygplatsdrift eller har påverkan på flygplatstjänsten. 

LMF L fastställs av C Flygplats efter samverkan med L C Flygplats samt C SIS och FSI.7 

 Gällande utgåva 

C Flygplats ansvarar för att aktuell utgåva återfinns på emilia Samarbetsyta militär luftfart. 

Vid kopiering av gällande utgåva ansvarar den enskilde för att verifiera giltigheten.  

 Uppdatering 

LMF L behov av uppdatering och förändring ska värderas vid minst ett tillfälle per år. 

Övrig uppdatering enligt 2.4.3 och 2.4.4 

 Ändringar 

Ändringsbehov kan uppkomma av två skäl:  

1. Externa eller interna krav; grundat på förändrade lagar, förordningar, publikationer 

eller direktiv.  

2. Förslag till ändring; syftande till att möta organisatoriska krav, förtydliga, komplettera 

eller förbättra. 

 

Ändring som krävs för att säkerställa verksamheten och minimera ev. risker kan utifrån 

bedömning utges tillfälligt som en OpO eller som FS Info, se kapitel 4. 

Senast genomförda ändring enligt markeras med streck i marginalen. 

 

Förslag till ändringar i LMF L skickas till C Flygplats, flygplats-hkv@mil.se med 

motivering och förslagstext samt om möjligt hänvisning till kravelement. 

 

Vid OrgE samordnas förslag till ändring i LMF L av L C Flygplats eller av denne utsedd. 

Ändringar av mer redaktionell karaktär skickas direkt till C Flygplats. 

 Avsteg 

Då L C Flygplats har ett behov av avsteg från LMF L tillsänds C Flygplats, enligt nedan.  

 

Anhållan till C Flygplats ska innehålla: 

-Vilken punkt i LMF L som avsteget avser 

-Beskrivning av situation och verksamhet 

-Skäl till avsteget 

-Beskrivning av hur flygsäkerheten beaktats 

-Konsekvensbeskrivning om anhållan avslås 

                                                 
7 Se R LML B 4.15 

mailto:flygplats-hkv@mil.se
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Anhållan skickas till flygplats-hkv@mil.se 

Vid brådskande fall eller då C Flygplats ej kan nås för beslut om avsteg kan L C Flygplats 

utifrån eget ansvar fatta beslut om avsteg. C Flygplats ska orienteras så fort som möjligt. 

 

 

2.5. Dokumentstruktur flygplatstjänsten8 

 Styrande dokument central nivå 

 
Bild 2. Flygplatstjänstens styrande dokumentation 

 

 Styrande dokument till lokal nivå 

 
Bild 3. Flygplatstjänstens lokala styrande dokumentation 

2.6. Avvikande mening 

Vid avvikande mening inom flygplatstjänsten ska detta nedtecknas skriftligen. Vid avvikande 

mening inom OrgE kontaktas L C Flygplats för utlåtande. Vid avvikande mening mellan L C 

Flygplats och C OrgE kontaktas C Flygplats och FSI för avdömning. 

  

                                                 
8 Beskrivningen är endast för de inom Militära luftfartens utgivna styrningar avseende övriga regleringar, lagar 

och förordningar t.ex. inom miljö, arbetsmiljö, räddningstjänst (LSO) ska i olika omfattningar också 

omhändertas. 

mailto:flygplats-hkv@mil.se
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3. Flygplatsernas verksamhetshandböcker (VHB) 

Varje flygplats ingående i det militära luftfartssystemet ska ha en verksamhetshandbok 

(VHB) som utvecklar och omhändertar krav i R LML och LMF L. 

 

Varje flygstation ingående i det militära luftfartssystemet ska ha en DHB som i sin 

omfattning utvecklar och omhändertar tillämpliga krav i LMF L. 

 

Övriga regelkrav som ej omhändertas i LMF L åligger respektive flygplats att utveckla i 

egen VHB. 

 

Det ska finnas en sammanställning på OrgE/förband över gällande lokala styrningar som 

påverkar flygplatsen, vilken redovisar; aktuell utgåva, ansvar för dokumentet och 

förvaringsplats. Minst ska VHB, funktionsstyrningar/DHB samt skriftliga operationella 

beslut återfinnas i sammanställningen. 

3.1. Ansvar 

L C Flygplats ansvarar gentemot C Flygplats för upprättande och uppdatering av VHB. 

 

Flygstationschef ska upprätta en DHB eller motsvarande som omfattar de delar som bedöms 

relevanta i verksamheten ingående i den militära flygstationen. 

 

L C Flygplats ska säkerställa att all personal inom flygplatsdriften har tillgång till och är 

förtrogen med gällande VHB för flygplatsen. 

3.2. Litterering 

VHB ska följa samma litterering som LMF L avseende rubriknivå 1 i kapitelindelning för att 

förenkla samordning och korsreferering. 

 

3.3. Övriga krav på VHB 

VHB ska innehålla eller hänvisa till all nödvändig information för säker användning, drift 

och underhåll av flygplatsen och dess utrustning samt dess hinderbegränsande ytor, 

skyddsytor och andra områden i anslutning till flygplatsen. 

 

VHB ska vara användarvänlig och kunna administreras på ett sätt som underlättar dess 

utarbetande, användning och revidering samt versionskontroll 

 

VHB ska vara skriven på ett språk som är tydligt och förståeligt av personalen samt 

acceptabelt av tillsynsmyndigheter. 

 

All personal som ingår i driftorganisationen eller kan bedömas påverka flygplatsen ska ha 

tillgång till VHB samt kunna tillgodogöra sig innehållet, förstå dess innebörd och vilken 

påverkan de har på flygplatsen. 
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VHB ska klarlägga hur information och aktuell data som kan påverka flygsäkerheten 

publiceras och sprids vid flygplatsen. 

3.4. Drifthandbok/ArbO 

I syfte att omhänderta de krav som ställs i VHB kan dessa brytas ner i drifthandböcker eller 

ArbO till funktioner innehållande b.la. rutiner.  

3.5. Annan säkerhetsrelaterad dokumentation vid flygplatsen 

Dokumentation och data för flygplatsen ska finnas tillgänglig vid tillsyn och ska på anmodan 

kunna lämnas eller visas för tillsynsmyndighet. 

 

Säkerhetsrelaterad dokumentation och data ska sparas i minst två år för eventuella 

utredningar eller kontroller. 
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4. System för flygsäkerhets- och kvalitetsledning 

4.1. Inledning 

Militär luftfart är förknippad med risker vilka kan leda till olyckor och haverier, 

Försvarsmakten (FM) har uppgifter som medför att militär verksamhet får acceptera större 

risker.  

Operativa risker skapas av avsiktliga yttre hot mot luftfarten medan operationella risker 

skapas utifrån egen eller annans verksamhet som inte är avsiktlig. 

Operationella flygsäkerhetsrisker är i stor grad påverkningsbara genom aktivt 

flygsäkerhetsarbete.   

4.2. Allmänt 

Flygsäkerhetsarbetet syftar till att identifiera och reducera risker till en beslutad tolerabel risk 

för flygsäkerhet. För flygplatstjänsten innebär detta att de luftfartyg som rör sig på eller inom 

respektive flygplats ansvarsområde utsätts för så låg flygsäkerhetsrisk som möjligt. 

I systemets grundfunktioner ingår:  

 Förebyggande flygsäkerhetsarbete med flygsäkerhetsmål 

 Identifiering och utvärdering av flygsäkerhetsrisker 

 Insamling och analys av flygsäkerhetshändelser 

 Bedömning och rapportering av flygsäkerhetsläge samt lämna förslag på åtgärder 

 Analyser av hur beslutade åtgärder implementerats och höjer flygsäkerheten 

 

ÖB´s Flygsäkerhetspolicy och FVC Flygsäkerhetsinriktning återfinns i R LML. 
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 Flygsäkerhetsdefinition9 

”Med flygsäkerhetsrisk avses sådan risk där hela eller delar av konsekvensen bedöms inträffa 

från den tidpunkt då motorn i ett luftfartyg avses startas, med syfte att flygas, till dess att alla 

personer som stigit ombord, last och luftfartyget inte längre är i luften, luftfartyget är stilla 

och motor(er) stängts av.” 

 
Bild 4 Flygsäkerhetsdefinition 

 Ansvar 

Inom Försvarsmakten har FVC ansvaret för att det finns ett flygsäkerhetsledningssystem, 

vilket vidmakthålls av Chefen för flygsäkerhetsavdelningen (C Flygsäk). 

Verksamhetsansvariga (inte att förväxlas med VAC som är ÖB) är chefer på olika nivåer i 

organisationen vilka är ansvariga för att verksamheten genomförs inom tolerabel risk för 

flygsäkerheten. Till stöd finns Flygsäkerhetsavdelningen (Flygstaben) som med hjälp av FSO 

på lokal nivå övervakar att luftfarten bedrivs inom tolerabel risk för flygsäkerheten så att 

beslutande chefer medvetandegörs om förekommande risker. 

Dock är det viktigt att poängtera varje medarbetares medverkan i flygsäkerhetsarbetet för 

identifiering, rapportering samt åtgärder mot förhållanden som påverkar flygsäkerheten i varje 

verksamhetsområde och flygplats. 

Alla personal: 

 ska känna ett säkerhetsansvar för de uppgifter som de är ålagda och har kompetens för att 

utföra 

 ska känna till flygplatsens säkerhet- och kvalitetsledningssystem 

 har skyldighet att rapportera händelser som kan klassas som avvikande 

 Flygsäkerhetsorganisation 

På central nivå övervakas flygsäkerheten och flygsäkerhetsarbetet av C Flygsäk och på lokal 

nivå av flygsäkerhetsofficerare, benämns inom flygplatstjänsten FSO-Flygplats. 

C Flygsäk funktionsleder FM Flygsäkerhetsorganisation genom R LML. 

FSO-Flygplats har särskilt ansvar att oberoende övervaka, bedöma  och rapportera 

flygsäkerheten inom flygplatstjänsten direkt till C Flygsäk samt på lokal nivå till C OrgE och 

krigsförbandschef. 

                                                 
9 Ref: R LML 6.2 
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L C Flygplats ska beskriva flygplatsens flygsäkerhetsarbete i VHB. 

 

FSO-Flygplats ska beredas möjlighet att aktivt delta i verksamheten samt få insyn i 

planering- genomförande- och uppföljningsfasen. 

Beroende på OrgE och krigsförbandets verksamhet och geografisk spridning kan det finnas 

behov av att utse biträdande FSO-Flygplats. 

Vid byte av FSO-Flygplats ska detta meddelas fm-militar-luftfart@mil.se med uppgift om 

tillträdesdatum och FMID. 

 

 Tolerabel risk för flygsäkerheten 

All verksamhet ska bedrivas utifrån FVC beslutad tolerabel risk för flygsäkerheten.  

Verksamhet som genomförts utanför tolerabel risk för flygsäkerheten ska rapporteras som en 

avvikelse och klassas lägst med en allvarlighetsgrad Flyg-Tillbud. 

Samlad bedömning av flera funktioners risknivåer utgör den sammanvägda tolerabla 

flygsäkerhetsnivån: 

  
Bild 5 Militära luftfartens sammanvägda 

flygsäkerhetsnivå 
Bild 6 Flygplatsenstjänstens sammanvägda 

flygsäkerhetsnivå 

 Flygsäkerhetsmöte 

Centrala flygsäkerhetsmöten genomförs enligt C Flygsäk direktiv, se R LML kapitel 8.3. 

FSO-Flygplats deltar på Centrala FSO möten. 

FSO-Flygplats (samt C OrgE) ska senast tre veckor innan Flygsäkerhetsmöte militär luftfart 

rapportera flygsäkerhetsläget och flygsäkerhetsrisker till C Flygsäk. 

Centralt möte FSO-Flygplats/Flygsäkerhetskoordinator (FSK) 

Lokala flygsäkerhetsmöten genomförs för respektive flygplats alternativt förband, 

sammankallande är FSO-Flygplats. 

Ledning

Flygplatstjänst

SIS-tjänst

Flygtjänst

Flygunderhålls

tjänst

Fortsatt 
luftvärdighet

Ledning

Fälthållning

SIS

Flygtrafik-
ledning

Flygplats

räddning

 

mailto:fm-militar-luftfart@mil.se
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4.3. Flygsäkerhetsmål och standard 

 Flygsäkerhetskultur 

För att bibehålla och utveckla flygsäkerheten är ett öppet rapporteringsklimat och ömsesidigt 

förtroende avgörande, vilket samtliga inom funktionen bidrar till. 

Skuldfrågan i flygsäkerhetsarbetet får aldrig bli intressant, ”Icke dömande kultur” ska råda 

inom verksamheten. 

Vid flygplatser ska medarbetare och leverantörer av tjänster vara medvetna om vikten av att 

bidra till flygsäkerheten och att säkerheten aldrig får åsidosättas.  

 

Verksamheten ska utformas så att sannolikheten för fel som påverkar flygsäkerheten 

minimeras.  

 Flygplatstjänstens flygsäkerhetsinriktning 

Verksamheten ska genomföras med ett högt säkerhetstänkande där flygsäkerheten aldrig får 

åsidosättas, vilket uppnås genom: 

 Genomföra verksamheten inom ramen för funktionens instruktioner, rutiner och krav. 

 Chefer samt medarbetare planerar, genomför och ansvarar för sin verksamhet med 

bibehållen hög säkerhet. 

 Säkerhetsrelaterade problem, händelser och förändringar rapporteras, riskvärderas och 

bedöms utifrån beslutad tolerabel risk för flygsäkerheten innan genomförandet. 

 Verksamhet utvecklas genom framtagande av faktabaserade årsvisa flygsäkerhetsmål. 

 Flygsäkerheten följs upp och utvärderas. 

 Bedömning av flygsäkerhetsnivå 

 

Bild 7 Exempel på angiven tolerabel risk för flygsäkerheten 

Verksamhet som bedöms hamna inom röd eller grå risknivå klassas som oacceptabel och får 

ej genomföras under normala fredsmässiga förhållanden. 
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Verksamhet vars flygsäkerhetsrisker efter riskreducerande åtgärder gränsar till den tolerabla 

risken för flygsäkerheten får inte genomföras innan yttrande inhämtats från C Flygplats.10 

 Flygsäkerhetsfokus 

Flygplatstjänstens gemensamma fokusområden har identifierats som särskilda områden vilka 

kan påverka flygsäkerheten vid en flygplats.  

De gemensamma fokusområdena ska särskilt belysas samt värderas vid riskutredning och 

flygsäkerhetsrapportering. 

Flygplatstjänstens fokusområden är: 

 Ledning/organisation 

 Information/Kvalitetssystem 

 Behörighet/Intrång (RWI, TWI, API) 

 Vilt/Fågel kollision 

 Vilt/Fågel inom flygplatsområdet 

 FOD 

 Mtrl/system – tekniska 

 Mänskliga faktorn (Human factor) 

Fokusområden är nedbrutna i delområden, se bilaga 3 (utges senare). 

Varje flygplats kan utifrån identifierade risker ha egna lokala fokusområden. 

 

4.4. Förebyggande flygsäkerhet 

 Flygsäkerhetsplan 

Centrala flygsäkerhetsmål utarbetas enligt R LML, Central flygsäkerhetsplan återfinns som 

skrivelse i VIDAR samt på Samarbetsytan på emilia FM Flygplatser.  

Förbands- och flygplatsrepresentant är FSO-Flygplats vid de centrala FSO mötet då förslag 

till kommande års flygsäkerhetsplan tas fram.  

FSO-Flygplats tillser att central flygsäkerhetsplan bryts ner samt implementeras till 

förbandets lokala flygsäkerhetsplan inom OrgE. 

 

Återrapportering av central flygsäkerhetsplan sker enligt C Flygsäk direktiv. 

 Lokal flygsäkerhetsplan 

Flygplatsens lokala flygsäkerhetsplan utarbetas inför kommande år utifrån en analys av 

flygsäkerhetsläget kopplat till rapporterade avvikelser, trender, identifierade risker samt 

planerade förändringar som har påverkan på flygsäkerheten.  

Flygplatsens lokala flygsäkerhetsplan skall minst innehålla: 

 Tydlig målsättning 

 Åtgärder 

                                                 
10 Se R LML B 6.8 

http://samarbetsytor.emilia.swedi.mil.se/samarbetsytor/f17flygplatser/Lists/Flygskerhetsplan%202017/Allitemsg.aspx
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 Ansvar för införda åtgärder blir effektuerade 

 Tidsplan 

Återrapportering av lokal flygsäkerhetsplan sker enligt C OrgE direktiv. 

 Kritiska funktioner 

Flygplatstjänsten har fyra kritiska funktioner vilka krävs i olika omfattning, beroende på krav 

och vilken flygverksamhet som ska genomföras vid flygplatsen: 

 ATS/Flygtrafikledning 

 Fälthållning 

 Flygplatsräddning 

 Teledrift, CNS 

Se även kapitel 5 

 Kritiska procedurer 

Kritiska procedurer är de procedurer som finns för att hålla samman flera funktioner inom 

flygplatstjänsten och på så sätt erhålla flygplatsdrift enligt gällande regelverk. Procedurerna 

syftar till att tolerabel risk för flygsäkerheten bibehålls samt säkerställa att gällande regelverk 

efterlevs. 

Följande kritiska procedurer har identifierats: 

1. Spridning av flygsäkerhetsinformation, såsom OpO, Flygsäkerhetsmeddelande, 

NOTAM 

2. Direktanmälan 

3. Avvikelserapportering 

4. Riskutredning vid ny- eller förändrad verksamhet. 

5. Rapportering av begränsningar 

6. Metod för beslut och ansvar om tillfälliga begränsningar inom flygplatstjänsten 

7. System för tillträde till flygplatsområde (airside). 

8. Initial samt fortsatt systemvärdighet för flygsäkerhetspåverkande markmateriel 

9. Utveckling och uppdatering av lokalt samt centralt styrande dokument vilka beskriver 

ansvarsförhållanden inom militära luftfarten kontra de av FM flygplatser som har 

certifikat utgivna av Transportstyrelsen.  

Kritiska procedurer ska särskilt utvecklas i beskrivningar på lokal nivå inom 

flygplatstjänsten vid resp. OrgE. 

 Identifierade risker (riskkällelista) 

Varje flygplats ska identifiera egna risker i syfte att bibehålla och eller öka flygsäkerheten, 

det görs minst genom att presentera högriskområde, arbetsmoment samt mtrl/fordon kritiska 

för flygplatsens funktioner. 

 

Identifierade risker ska sammanställas vid varje flygplats i en riskkällelista med aktiviteter 

och åtgärder vilka syftar till att motverka risken. 
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Identifierade risker ska ständigt, minst årligen, utvecklas och värderas utifrån ett 

flygsäkerhetsperspektiv. 

 

Identifierade risker ska vara kända hos personalen i nödvändig omfattning. 

 Högriskområden 

Varje flygplats ska inom manöverområdet identifiera platser/områden där det finns förhöjd 

risk för olika former av flygsäkerhetsrisker.  

 

Högriskområdena skall vara kända för personal som är verksamma inom manöverområdet, 

informationen skall delges vid airsideutbildningen. 

 Kritiska arbetsmoment 

Flygplatsens funktioner och leverantörer av tjänster ska identifiera sina flygsäkerhetskritiska 

arbetsmoment och skapa tydliga rutinbeskrivningar för att omhänderta dessa. 

 Kritisk materiel, utrustning och fordon 

Flygplatsens funktioner och leverantörer av tjänster ska identifiera flygsäkerhetskritisk 

materiel, utrustning samt fordon och ska ha tydliga anvisningar för att omhänderta 

avvikelser, vilket även omfattar ev. beslut om begränsningar eller effektuering av 

omfallsplaner.* 
*Kan ingå i som en del i en procedur, rutin eller arbetsmoments avbrottsplan. 

 Nyckeltal för säkerhet och säkerhetsmål 

Krav enligt TSFS 2019:20 – ska omhändertas i resp. VHB för flygplatser med civilt 

certifikat. 

 Riskhantering 

All förändring eller ny verksamhet inom den militära luftfarten ska föregås av en 

riskhantering. 
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Bild 8 Riskutredningsmodell 

Riskhanteringsmodell och metod för riskanalys beskrivs utförligare i Bilaga 2 (utges senare) 

Inom flygplatstjänsten genomförs riskhantering utifrån följande nivåer: 

 Riskanalys11på initiativ av personal inom flygplatstjänsten innan mindre förändringar, 

mindre övningar etc. genomförs, vilka kan påverka flygsäkerheten. 

 Riskbedömning vid större förändringar inom flygplatsen där flera funktioners 

sammanvägda risk behöver värderas t.ex. vid övningar, införsel av ny utrustning eller 

fordon, genomförs riskhantering på initiativ av funktionschefer med stöd av FSO-

Flygplats. 

 Säkerhetsbevisning vid flygplatser som innehar certifikat utgivna av 

Transportstyrelsen vars förändring påverkar civil luftfart eller givet certifikat ska 

riskutredningen tillsändas Transportstyrelsen i form av en Säkerhetsbevisning, enligt 

TSFS 2019:20, vilket görs av certifikatinnehavaren 

 

Då förändringen påverkar flygsäkerheten i större omfattning eller bedöms beröra flera 

tjänster inom den militära luftfarten genomförs riskbedömning av FSO-Flygplats med stöd 

av funktionschefer. 

 

Då förändring av enskilt system eller objekt påverkar flygsäkerheten ska krav ställas på 

leverantör, systemägare eller projektledare (mtrl/infra) att genomföra riskbedömning med 

stöd av FSO-Flygplats. 

 

Riskanalys samt Riskbedömning ska dokumenteras och delges flygplatsledningen för den 

aktuella flygplatsen. 

 

Inför genomförande av verksamhet som inte genomförs regelbundet och/eller där det inte 

finns en gedigen och aktuell erfarenhet, ska C Flygplats informeras.  

                                                 
11 Mall för riskanalys se Bilaga 2 
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4.5. Avvikelserapportering 

Rutin och metod för rapportering återfinns i bilaga 3 (utges senare). 

 Rapportering 

Syftet med avvikelserapportering av händelser är att förebygga olyckor och tillbud, inte att 

fastställa skuld eller ansvarsfrågor.  

Genom väl fungerande avvikelsehanteringssystem kan flygsäkerhetspåverkande händelser och 

trender tidigt fångas upp. Systemet syftar även till att initiera eventuella utredningar så att 

behov av åtgärder kan identifieras och effektueras. 

Inom Försvarsmakten tillämpas Avvikelsesystem i PRIO, AVV PRIO. 

Händelser som bedöms påverka flygsäkerheten eller driftsäkerheten vid flygplatsen ska 

rapporteras inom 48 timmar enligt Bilaga 3.  

 

Avvikelser som bedöms påverka flygsäkerheten inom funktionen ska i rubriken märkas med 

aktuell flygplatskod enligt nedan tabell: 

ESCF Malmen ESNJ Jokkmokk 

ESCM Uppsala ESPA Luleå/Kallax 

ESDF Ronneby ESPE Vidsel 

ESIB Såtenäs ESSV Visby 

ESMV Hagshult ESMT Halmstad 

ESIA Karlsborg   

Avvikelser som rapporteras i andra system av t.ex. leverantörer och operatörer vilka inte har 

tillgång till PRIO tillsänder sina avvikelser och rapporter till FSO-Flygplats, vilken efter 

bedömning utifrån flygsäkerhetspåverkan, lägger in händelsen i AVV PRIO. Vanligt 

förekommande inom flygplatsfunktionen är ANS DA (LFV), QOMS (SWEDAVIA) och 

PLATINA (FortV) 

Avvikelser som bedöms påverka andra operationella tjänster eller intressenter på flygplatsen 

ska delges i orienterande syfte. 

 

Vid avvikelser av allvarligare karaktär (ATB) ska DirA ML upprättas. 

 

Påverkas civil luftfart på flygplatser med certifikat utgivet av Transportstyrelsen ska rapport 

skickas till asr@transportstyrelsen.se. inom 72 timmar efter kännedom om händelsen. 

 

Då PRIO AR inte är tillgänglig för rapportering används pappersblankett  

(M7102-259921) som reservmetod, metod för hur rapporten registreras i PRIO AVV ska 

finnas beskriven vid OrgE resp. förband. 

 

Flygplatstjänstens PRIO AR märkta med ICAO kod sammanställs på Samarbetsytan FM 

Flygplatser och klassificeras utifrån fokusområde enl. 4.3.4 av FSO-Flygplats. 

mailto:asr@transportstyrelsen.se
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Upprättad avvikelse i PRIO ersätter inte felanmälan enligt nedan exempel: 

 IT Händelser 

 Materielrapport (MR) 

 Tekniskrapport (TRAB) 

 Felanmälan FortV 

Då händelsen omfattar säkerhetsklassad information ska AVV PRIO upprättas, men får inte 

innehålla säkerhetsklassade uppgifter, utan ska i avvikelsen utelämnas, rapporteras till 

förbandets säkerhetsorganisation. 

 

Uppgifter av kränkande- eller känslig personlig karaktär får inte återges i AVV PRIO. 

 Korrigerande åtgärder 

I syfte att förhindra eller begränsa att flygsäkerhetshändelser återupprepas krävs 

korrigerande åtgärder genom beslut, uppföljning samt värdering av införda åtgärder. 

Flygplatsen ska ha en rutin som säkerställer att korrigerande åtgärder följs och värderas 

utifrån förväntad effekt. 

 Ansvar 

Varje medarbetare som upptäcker och identifierar händelser som avviker från norm eller 

förväntat resultat är ansvariga för att rapportera händelsen i AVV PRIO. Vid rapportering 

enligt reservmetod orienteras närmaste chef. 

Varje medarbetare som identifierar uppkomna händelser vilka kan utgöra en flygsäkerhetsrisk 

som faller utanför den beslutade tolerabla risken för flygsäkerheten ska omedelbart avbryta 

verksamheten. 

Avvikelser rapporteras i linjen med linjechefer som handläggare, vilka ansvarar för att införa 

och besluta om åtgärder inom eget ansvarsområde. 

Handläggare för AVV PRIO är ansvarig för att flygplatsens ledning får kännedom om de 

händelser som påverkar flygplatsen.  

 

FSO-Flygplats ska tilldelas ”Åtgärd att upprätta Verksamhetssäkerhetsmeddelande luft” 

(Y4) då händelsen klassas som flygsäkerhetspåverkande för flygplatsen. 

FSO-Flygplats monitorerar flödet, ansvarar för att sammanställa och bevaka trender, göra 

flygsäkerhetsbedömning och skapar Verksamhetssäkerhetsmeddelande luft (Y4). Även 

positiva trender som förstärker syftet och det förebyggande flygsäkerhetsarbetet ska beaktas. 

FSO-Flygplats ska ta bort flygplatskoden om AVV inte bedöms påverka flygsäkerheten och 

Y4 inte upprättas.  

I system PRIO finns olika roller beroende på behörighet, se bilaga 3 (utges senare) 
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 Klassning av flygsäkerhetshändelser 

Inom militär luftfart klassas händelser utifrån nedanstående allvarlighetsgrad: 

Övrig 

driftstörning 

Flyg  

Avser felfunktion hos personal, materiel eller övrig händelse där flygsäkerheten påverkats eller 

skulle kunnat ha påverkats, utan att vara allvarligt tillbud eller tillbud. Övrig driftstörning kan 

även vara annan händelse som av andra skäl bör komma till HKV kännedom. 

Tillbud Flyg  Avser driftstörning som bedömts ha kunnat leda till haveri eller allvarlig skada. 

Allvarligt 

Tillbud Flyg  

Avser tillbud där risken för haveri eller allvarlig skada varit mycket stor. 

Då delar från luftfarkost lossnat. 

Haveri Flyg  

Avser driftstörning vid vilket ett luftfartyg har erhållit sådan skada att det inte kan iståndsättas. 

Om skadat luftfartyg är möjligt att reparera, men ändå kasseras efter driftstörning, betecknas 

inte detta som haveri. Oavsett omfattningen av skada, klassas driftstörningen som haveri om 

besättning eller passagerare omkommit eller allvarligt skadats. 

 

 Bedömning av flygsäkerhetshändelser 

Utifrån FSO-Flygplats bedömning av flygsäkerhetspåverkan av rapporterade avvikelser och 

händelser görs klassificering enligt bilaga 3 (utges senare). Vid ändring av klassning av 

flygsäkerhetsändelser ska detta meddelas den avsändande chefen eller rapportören, vilket kan 

göras som en åtgärd i ärendet. 

Vid flygsäkerhetsavvikelser som klassas Tillbud Flyg, Allvarligt Tillbud Flyg eller Haveri 

Flyg ska ansvarig chef skyndsamt orientera C OrgE, C Flygplats samt C Flygsäk. 

 Avvikande luftfartsprodukt 

Varje funktion och verksamhetsplats vid en flygplats ska det finnas en dokumenterad rutin 

som säkerställer att luftfartsprodukter som är identifierade som flygsäkerhetskritisk mtrl, 

utrustning eller fordon (till del eller i sin helhet), se 4.4.8, inte avsiktligen kommer till 

användning då dessa inte uppfyller ställda krav.  

 

Mtrl, utrustning och fordon som inte uppfyller ställda krav ska märkas upp eller förvaras på 

en tydligt uppmärkt plats, känd av personalen på verksamhetsplatsen.  

 Förbättringsförslag 

I AVV PRIO finns möjligheter att föreslå förbättringar eller åtgärder för att motverka att 

liknande händelser ej ska upprepas. 

Övrig metod för förbättringsförslag genomförs utifrån resp. förbands bestämmelser. 

 Flygsäkerhetsrapportering 

Flygsäkerhetsläget för den militära luftfarten sammanställs av C Flygsäk varje kvartal, vilken 

för dialog samt presenterar läget för FVC enligt R LML. 

FSO-Flygplats rapporterar senast tre veckor innan Flygsäkerhetsmöte militär luftfart, 

flygsäkerhetsnivå, flygsäkerhetsrisker för respektive flygplats.  

Rapporteringen görs utifrån perioden 0-3 månader samt bortom 3 månader, rapporteringen 

sker på Samarbetsyta Militär luftfart enligt C Flygsäk direktiv. 
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Flygsäkerhetsrapportering inom OrgE och flygplats regleras inom respektive förband, FSO-

Flygplats oberoende ställning som övervakare av flygsäkerheten gentemot C OrgE och C 

Flygsäk ska säkerställas.  

 

4.6. Spridning av flygsäkerhetsrelaterad information 

 Militärt Flygsäkerhetsdirektiv (MFD) 

FSI kan vid behov utfärda Militärt Flygsäkerhetsdirektiv (MFD). MFD ska inte förväxlas med 

flygsäkerhetsinformation eller operationella order, som utges av operationella chefer.. 

Mottagande förband svarar för att informationen sprids till berörda inom egen OrgE samt till 

övriga enheter och verksamheter inom förbandet. 

 Spridning av flygsäkerhetsinformation 

Flygsäkerhetsinformation är oftast föranledd av en händelse eller rapport från någon 

verksamhetsutövare. Informationen förmedlas till berörda OrgE via särskilda mejladresser, 

s.k. funktionsadress flygsäkerhetsinformation12, exempel på information är:  

 DirA ML 

 OpO 

 FS-info 

Distribueras normalt på tre sätt, Vidar, e-post samt på samarbetsytan Militär luftfart. 

Respektive OrgE ska tillse att flygsäkerhetsinformationen sprids inom flygplatsfunktionen 

vid förbandet samt analyseras i nödvändig omfattning för att säkerställa behov av åtgärder 

effektueras. 

 

Respektive flygplats ska beskriva metoden för hur flygsäkerhets information utan 

fördröjning hanteras inom flygplatstjänsten, minst ska L C Flygplats, FSO-Flygplats, FSK 

och OA delges. 

 Direktanmälan militär luftfart (DirA ML) 

Direktanmälan görs från förband vid driftstörning av sådan art att den bör komma till FLYGI, 

operationell chef eller andra berördas kännedom snabbare än vad ordinarie 

rapporteringsrutiner medger. 

DirA ML ska snarast upprättas vid följande händelser: 

-Flygolyckor 

-Allvarliga tillbud eller då allvarliga skador uppkommit på luftfartyg. 

-Händelser som kan medföra risker eller innebära osäkert tillstånd för andra 

verksamhetsutövare inom luftfarten. 

-Andra händelser som behöver spridas eller komma till FLYGI kännedom snabbare än 

ordinarie rutiner. 

                                                 
12 Se R LML 4.6.2 Distribution av flygsäkerhetsinformation; krav på OrgE att särskild meiladress ska finnas och 

hur den utformas. Vid tillfällig verksamhet och behov finns tilldelas meiladress av C Flygsäk. 
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DirA ML får inte fördröjas m.h.t. att komplett information inte finns tillgänglig eller av annan 

anledning. 

Blankett för DirA ML finns på samarbetsytan Militär luftfart/mallar, för att undvika 

fördröjning kan rapporten ske muntligt. 

Rapportering ska ske snarast dock senast 36 timmar efter händelsen till V Flygsäk. 

 

Vid OrgE ska det finnas en rutin hur och vem som har mandat att upprätta en DirA ML inom 

flygplatstjänsten. 

 

Då DirA ML upprättats så ska händelsen oberoende rapporteras i AVV PRIO. 

 

V Flygsäk informerar FVC och C Flygplats då DirA ML sänds till FLYGI. 

 Operationell order (OpO) 

Operationell order är oftast föranledd av en händelse eller rapport från någon 

verksamhetsutövare. Utges oftast som omedelbar åtgärd i avvaktan på en permanent lösning 

på en avvikelse. 

En operationell order innehåller direktiv som begränsar eller på något sätt påverkar 

verksamheten samt kriterier för dess upphävande. 

Beslut om OpO får endast fattas av FVC, OC och C Flygsäk, OpO  distribueras av V Flygsäk. 

 Lokal operationell order (L OpO) 

L OpO kan utfärdas av L C Flygplats för att tillfälligt reglera den lokala flygplatstjänsten. 

Kopia på utgiven L OpO skall sändas digitalt till C Flygplats; flygplats-hkv@mil.se 

 Flygsäkerhetsinfo (FS-Info) 

Flygsäkerhetsinformation som inte innehåller direktiv som begränsar verksamhet utan 

används endast för delgivning av flygsäkerhetsintressant information baserat på kända och 

bekräftade uppgifter från FVC, C Flygplats samt C Flygsäk 

 Mötesprotokoll 

Mötesprotokoll av flygsäkerhetskaraktär eller andra beslutande möten som kan ha påverkan 

på flygsäkerheten ska göras tillgängliga inom respektive OrgE och flygplats. 

 

 FlygARDags 

FlygARDags är en tidskrift som innehåller en sammanställning av intressanta och lärande 

avvikelser samt erfarenheter inom den militära luftfarten. 

mailto:flygplats-hkv@mil.se
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Flygsäk avd/FS ger ut FlygARDags fyra gånger per år i syfte att sprida information om 

flygsäkerhetshändelser. Kan även innehålla annan intressant information av 

flygsäkerhetskaraktär.  

FSO-Flygplats skickar förslag, enligt direktiv från C Flygsäk, på intressanta händelser till 

Flygsäk avd/FS och C Flygplats som bedöms intressanta för flera operationella tjänster eller 

flygplatser.  

4.7. Utredning 

 Allmänt 

Händelser som påverkar flygsäkerheten ska värderas och bedömas ur ett 

flygsäkerhetsperspektiv, med begreppet utredning menas en mer strukturell och omfattande 

metod att utröna orsak till en händelse. 

Utredning ska så långt möjligt klarlägga händelseförlopp, direkt orsak och bidragande orsaker 

till händelsen. Utredningen ska ge rekommendationer som underlag till verksamheten för 

beslut om åtgärder i syfte att förebygga upprepning av händelsen eller begränsa konsekvenser 

av liknande händelser.  

Utredningens huvudsyfte är inte att utröna skuld men ifall risk föreligger att information som 

lämnas vid intervjuer i samband med flygsäkerhetsutredningar kan komma att användas i 

juridiska sammanhang ska inblandade upplysas om detta.  

Materiel samt dokumentation som kan ha inverkat på händelsen ska bevaras, skyddas från 

åverkan och överlämnas till utredare tills denne har beslutat om utredning ska ske. 

FVC, C Flygplats, C Flygsäk, C OrgE samt L C Flygplats inom respektive tjänst får besluta 

om utredning av händelser.13 

Utredning inom den militära luftfarten ska följa principer enligt R LML kapitel 13. 

 Händelser som ska utredas 

Följande händelser som inträffat på eller vid en flygplats ska utredas: 

 Haveri 

 Allvarligt tillbud 

 Driftstörning med personskada eller allvarlig mtrl-skada 

 Då en eller flera säkerhetsbarriärer fallerat eller ej gett avsedd effekt. 

 Händelse som inneburit intrång på manöverområdet, RWI där förare alt flygtrafikledning 

upplevt en stor risk för kollision med luftfartyg. 

 Efter en räddningsinsats vid luftfartsolycka ska insatsen utvärderas.  

  

                                                 
13 Se R LML kap 13 
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 Statens Haverikommission (SHK) 

Luftfartsolyckor, haverier eller händelser vilka klassas som allvarliga tillbud ska rapporteras 

till SHK vilka beslutar om utredning ska ske utifrån Lagen om undersökning av olyckor. 

SHK kan besluta utifrån tre alternativ: 

 SHK utreder händelsen (ev. med stöd av FM) 

 Händelsen ska utredas men överlåter utredningen till FM 

 SHK utreder inte händelsen 

 

Då civil luftfart är inblandad i händelsen ska SHK alltid tillfrågas om utredning. 

 Utredning på central nivå inom FM 

Utredningar som genomförs av FM kan beslutas och genomföras på såväl central som lokal 

nivå. På central nivå kan utredning genomföras i Försvarsmaktens eller FLYGI:s regi. 

Central utredning genomförs av enskild utredare, av utredningsnämnd eller av FMUK 

(Försvarsmaktens utredningskommission).  

Inom FS fattas beslut om utredning av FVC, C Flygsäk eller OC, utredning genomförs av 

enskild utredare eller utredningsnämnd. 

 Utredning på lokal nivå inom förband 

På lokal nivå inom flygplatstjänsten fattas beslut om lokal utredning av C OrgE eller L C 

Flygplats. 

 

Vid lokalt beslutade utredningar tillsätter C OrgE eller L C Flygplats en enskild utredare med 

lämplig kompetens, företrädesvis FSO-Flygplats då det gäller utredningar inom 

Flygplatstjänsten. 

När beslut om lokal utredning fattats ska information skickas till flightsafety-

dutyofficer@mil.se , innehållande vad utredningen omfattar och vem som är utredare. 

Lokal utredning kan ske som förenklad utredning. 

Undersökning kan göras av FSO-Flygplats då denne finner anledning ur ett 

flygsäkerhetsperspektiv, undersökningen ska klarlägga om det finns behov av utredning. 

Mall för utredningsrapport finns på samarbetsytan Militär luftfart. 

Utredningsrapport ska färdigställas inom 30 dagar efter beslut om utredning. 

 Utredning av händelser inom flygtrafiktjänsten (ANS/ATS) 

Vid inträffad avvikelse inom flygtrafiktjänsten (ANS) där Försvarsmaktens 

flygsäkerhetsansvar är berört, ska behovet av utredning prövas och beslutas av FVC.  

mailto:flightsafety-dutyofficer@mil.se
mailto:flightsafety-dutyofficer@mil.se
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 Handläggning av utredningsrapporter 

Vid centralt beslutade utredningar ansvarar C Flygsäk för den administrativa uppföljningen på 

Samarbetsytan Militär Luftfart samt registreras i VIDAR. 

Lokal utredningsrapport skall sändas till den som beordrat utredningen senast 30 dagar efter 

beslut, rapporten skickas till Flygsäk avd/FS, med kopia till L C Flygplats. Utredningen ska 

registreras i VIDAR. 

Kan inte rapport färdigställas skall preliminär rapport insändas för att senare kompletteras 

med en slutlig rapport, om detta ej är möjligt ska detta meddelas med angivande skäl till 

förseningen och bedömd inrapporteringstid. 

 Rekommendationer 

Den som beordrat utredningen ansvarar för att beslutade rekommendationer följs upp och 

värderas i syfte att kontrollera att dessa gett avsedd effekt. 

Delgivning av lokal utredning inom flygplatstjänsten, görs normalt av L C Flygplats, utifrån 

behov och nytta att sprida erfarenheter. 

4.8. Monitorering 

Monitorering och kvalitetskontroll inom den militära luftfarten genomförs enligt R LML 

kapitel 16, nedan beskrivs specifika krav inom flygplatstjänsten. 

 

L C Flygplats ansvarar för att granska innehållet i flygplatsens VHB. 

 

FSK med stöd av L CQ ansvarar för vidmakthållande och utveckling av flygplatsens 

säkerhetsledningssystem.                                                                                                     

 

Utsedda vilka genomför tillsyn, kontroller och revisioner ska medges tillträde till lokaler, 

verksamhetsplatser, personal och dokumentation i den omfattning som krävs för revisionens 

genomförande. Hänsyn till sekretess kan krävas. 

 Tillsyn och kontroll 

Tillsyn genomförs av tillsynsmyndigheter enligt årlig plan för verksamhet och ledning, L CQ 

inarbetar i lokal revisionsplan. 

 Revisioner/interna revisioner 

Försvarsmaktens genomför kontroll och uppföljning av att arbetssätt överensstämmer med 

styrningar. CQ upprättar central revisionsplan för FV, L CQ planerar och genomför 

internrevisioner på OrgE nivå. 

Revision ska ledas av godkänd revisionsledare, genomföras av godkänd revisor med 

kompetens inom aktuell tjänst, undantag kan medges efter beslut som dokumenteras. 

På samarbetsyta militär luftfart finns en aktuell förteckning över godkända revisorer och 

revisionsledare. 
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Revisor bör ej vara i beroendeställning till den chef som är direkt ansvarig för reviderad 

verksamhet. 

En årlig kontroll ska ske av att VHB omhändertar samtliga LMF L krav. 

Begäran om att få riskbaserad revisionsplanering skickas till fm-militar-luftfart@mil.se 

snarast efter att behovet har identifierats, se R LML kapitel 16. 

 Egenkontroll 

Respektive funktion genomför egenkontroll, protokoll av genomförda kontroller skickas till L 

C Flygplats 

 

Genom egenkontrollerna så identifieras avvikelser och observationer från fastställda regler 

och rutiner.  
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5. Flygplatsfunktioner 

5.1. Fälthållning 

Flygfältsarbete delas in i fälthållningstjänst, flygplatskontroller samt fältarbeten och 

genomförs på flygplatsen av fälthållningsfunktionen.  

 Särskilda krav och uppgifter 

Fälthållningsfunktionens huvuduppgift är fälthållningstjänst vilket omfattar för 

flygverksamheten att hålla de väsentliga ytorna på flygplatsområdet i drift- och flygsäkert 

skick, därmed uppfylla de flygsäkerhetskrav som ställs, till det räknas även utryckning- och 

servicevägar, se kapitel 12.3.8. 

Större underhåll planeras och genomförs av FortV, enligt respektive förbands 

överenskommelse och reglering, se kapitel 12.3.7 

Fälthållningsfunktionen ansvarar hinderfrihetskontroll enligt RML krav och vid t.ex. 

entreprenörs arbetens på flygplatsen. 

På order skall vägvisning (Follow me) av luftfartyg genomföras. 

 

5.2. Flygplatsräddning 

Flygplatsräddning genomförs på flygplatsen av flygplatsräddningsfunktionen och ansvarar i 

huvudsak för den initiala räddningsinsatsen vid luftfartsolycka inom flygplatsens 

räddningsområde, se kapitel 16, därefter stödja kommunal räddningsorganisation enligt Lagen 

om skydd mot olyckor (LSO). 

 Särskilda krav och uppgifter 

Flygplatsens räddningsstyrka ska, utifrån beslutad räddningskategori, inom flygplatsens 

räddningsområde ha förmåga: 

 Rädda liv i samband med luftfartsolycka 

 Medverka i räddningsarbetet vid haverier i övrigt invid flygplatsen. 

 Begränsa de materiella skador och miljöpåverkan i samband med en inträffad 

luftfartsolycka. 

 Bistå vid annan olycka eller nödläge inom flottiljen då det anses möjligt utan att åsidosätta 

uppgiften mot flygplatsen, beslut i dialog mellan insatsledare och ATS. 

 Från flygplatsens öppnande till 15 minuter efter sista flygrörelse ska följande insatstider 

efter larm innehållas: 

o till rullbanans endera banände, högst 90 sekunder. 

o till FATO endera banände, högst 90 sekunder. 

o till övriga ytor inom färdområdet högst 120 sekunder 

 

Se även kapitel 16 Flygplatsens planering för räddningsinsats. 

5.3. Flygterminaltjänst 

Terminalfunktionens huvuduppgift är att på flygplats understödja transport- och 

helikopterflygförband med kvalificerad flygterminaltjänst. 
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 Särskilda krav och uppgifter 

Flygterminaltjänsten omfattar: 

 Lastplanering/lastkontroll 

 Mottagning farligt gods 

 Packning, lastning, lossning, omstuvning av gods 

 Vikt och balansräkning på fordon och paletter 

 Godshantering inklusive gods i transit 

 Ramptjänst 

 Passagerarservice 

 Säkerhetskontroll av passagerare och bagage. 

 

Övrigt se Handbok flygterminaltjänst. 

5.4. Teledrift (CNS)14 

Teledrifttjänst är en luftfartsrelaterad tjänst som tillhandahålls i syfte att utföra drift- och 

underhållsåtgärder på flygplatsens tekniska system  som klassas som 

systemsäkerhetspåverkande ledningssystemmateriel. 

 

 Särskilda krav och uppgifter 

Utvecklas i senare utgåva 

 

5.5. Flygtrafikledning (ATS) 

Flygtrafikledning regleras genom avtal mellan Försvarsmakten och LFV (Luftfartsverket) 

vilka ansvarar för flygplatsens flygtrafikledning. 

 Särskilda krav och uppgifter 

Svarar för system avseende vägledning, kontroll och övervakning av markrörelser inom 

manöverområdet.  

Flygtrafikledningen leder samtliga markrörelser inom manöverområde samt rörelser vilka 

påverkar hinderfriheten inom övriga flygplatsområden.  

 

Ansvarar för rapportering och kvalitén av flygdata till flygbriefingtjänst. 

Säkerställer att utformning och översyn av flygprocedurer följer gällande krav utgivna av 

Transportstyrelsen. 

 

Leder periodisk test av Varnings- och Haverilarm. 

 

Effektuerar förändringar i flygplatsdata till Militär respektive Civil AIP på uppdrag av L C 

Flygplats. 

I övrigt enligt respektive VHB. 

                                                 
14 Regleras i COM av C SIS 



LMF L 2021-10-20 

 

36 

 

6. Flygplatsorganisation 

6.1. Lokal ledning Flygplats 

 Allmänt 

Chefer i linjen ansvarar inom tilldelade uppgifter och rapporterar utifrån tilldelat ansvar att 

verksamheten bedrivs enligt gällande krav och beslutad tolerabel risknivå. 

L C Flygplats ansvarar för lokal operationell ledning och reglerar flygplatsens funktioner och 

dess ansvariga vid respektive flygplats oberoende av vilken linjeorganisation som genomför 

driften av flygplatsen. 

L C Flygplats reglerar flygplatstjänsten genom att utarbeta, fastställa och vidmakthålla en 

VHB för varje flygplats inom tilldelat ansvar. 

Flygplatsens ledning ska vara organiserad och tillgänglig utifrån vad verksamheten kräver 

vilket ska beskrivas i flygplatsens VHB. 

Namn på operationella chefer samt lokala operationella chefer och FSO återfinns i 

Verksamhetsförteckning militär luftfart påsamarbetsytan militär luftfart 

 

 Ingående roller 

Operationell ledning vid respektive flygplats ska, förutom L C Flygplats, minst utgå från 

följande roller: 

 Operativt ansvarig (OA) 

 Flygsäkerhetskoordinator (FSK) 

 Flygsäkerhetsofficer militär flygplats (FSO-Flygplats)* 

 Tekniskt ansvarig 

 Chef flygtrafikledning (CO ATS/SATCO) 

 

Personal ingående flygplatsens operationella ledning leds i linjen men styrs operationellt av L 

C Flygplats*. 

Utifrån omfattningen av flygplatsens verksamhet kan samma person inneha flera 

befattningar, dock får ej L C Flygplats inneha befattningen FSK eller FSO-Flygplats. 

*FSO-flygplats funktionsleds av C Flygsäk i sin oberoende roll som övervakare av 

flygsäkerheten. 

6.2. Delegering, ansvar  

LMF L reglerar L C Flygplats samt Chef militär flygstation, se rollbeskrivning. 

Ingående roller i lokal operationell ledning enl. 6.1.2 ska omhändertas i respektive flygplats 

VHB, minst ska beskrivningen klarlägga ansvar och befogenheter samt kompetenskrav. 

FSO-Flygplats befattning regleras i R LML kapitel 4.17 

Chef flygtrafikledning regleras av LFV utgivet styrdokument. 

http://samarbetsytor.emilia.swedi.mil.se/samarbetsytor/militarluftfart/LedningSamordning/Lists/Verksamhetsfrteckning%20milir%20luftfart/AllItems.aspx
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 Delegering  

Delegering sker skriftligen och ska säkerställa att mottagaren har tillräckliga förutsättningar 

att inneha ansvar enligt delegering avseende utbildning, erfarenhet och kompetens.  

C Flygplats delegerar skriftligen ansvar och befogenheter till L C Flygplats.  

L C Flygplats delegerar ansvar och befogenheter minst till de roller som kräver skriftlig 

delegering enligt TSFS krav. 

Möjligheten till vidare delegering framgår av respektive delegering. 

 

6.3. Ansvariga operationella chefer (C Flygplats/L C Flygplats) inom 
flygplatstjänsten 

Org Befattning Flygplatser Namn 

Flygstaben C Flygplats - Göran Modig 

F 7 L C Flygplats Såtenäs Henrik Viklund 

F 7 L C Flygplats Karlsborg Ulf Ragnarsson 

F 16 L C Flygplats Uppsala John Forslund 

F 17 L C Flygplats Ronneby Anders Folkesson 

F 17 L C Flygplats Hagshult Anders Folkesson 

F 21 L C Flygplats Luleå Jonas Rosengren 

F 21 L C Flygplats Jokkmokk Tobias Öberg 

F 21 L C Flygplats Vidsel Tobias Öberg 

HkpFlj L C Flygplats Malmen Tomas Gustafsson 

HkpFlj L C Flygplats Hkp landningsplatser  
(Gärdet, Abisko, Söderstjärna) 

Tomas Gustafsson 

 

Ersättare för C Flygplats enligt 2.1 är L C Flygplats F 17 Anders Folkesson. 

6.4. Ansvariga militära flygstationschefer 

Org Befattning Flygstation Namn 

FMTS Flygstationschef Halmstad Per Bengtsson 

F 17 Flygstationschef Visby Johan Melin Porsgaard 

 

6.5. Beskrivning av ansvariga och chefer för funktioner vid flygplatsen 

Ingående ansvariga och chefer för funktioner vid flygplatsen ska omhändertas i respektive 

flygplats VHB, minst ska beskrivningen klarlägga uppgift, ansvar och befogenheter. 

 Lokal flygplatschef (L C Flygplats) 

L C Flygplats är lokal operationell chef med delegerat mandat från C Flygplats avseende 

operationell ledning och reglering av flygplatstjänsten vid förband och flygplats. Uppgift och 

ansvar enligt 6.7.2 
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 Flygsäkerhetsofficer flygplats (FSO-Flygplats) 

Funktionsleds av C Flygsäk, innehar ett särskilt ansvar för oberoende övervakning, 

bedömning av och rapportering av flygsäkerhetsläget. Rapporterar direkt till C Flygsäk och C 

OrgE. Ingår i flygplatsledningen och stödjer L C Flygplats i den operationella ledningen av 

flygplatsen. Ansvarar för det systematiska flygsäkerhetsarbetet på flygplatsen. 

Stödjer FSK i utveckling och underhåll av flygplatsens säkerhetsledningssystem och VHB. 

 Flygsäkerhetskoordinator (FSK) 

Stödjer L C Flygplats i den operationella ledningen av flygplatsen. Ansvarar för utveckling 

och underhåll av lokalt säkerhetsledningssystem samt flygplatsens VHB, rapporterar till L C 

Flygplats. Stödjer FSO-Flygplats i det systematiska flygsäkerhetsarbetet. 

 Operativt ansvarig (OA) 

Det ska utses en person med operativt ansvar för flygplatstjänsten. Denne benämns operativt 

ansvarig. Denne ska accepteras av L C Flygplats. 

 

Ansvarig för samordning av flygplatsens funktioner samt övervakar att flygplatsdriften 

bedrivs inom gällande regelverk och inom tolerabel risk för flygsäkerheten. 

Tillser att flygplatsens funktioner omhändertar krav inom flygplatstjänsten och att dessa 

beskrivs på ett sådant sätt att ansvar och befogenheter kan utövas.  

Då annan organisation t.ex. ett övat förband driftsätter flygplatsen kan annan Operativt 

ansvarig utses ur förbandet, normalt chef för övat förband, med motsvarande ansvar och 

uppgifter. 

 Chef flygtrafikledningen (CO ATS/SATCO) 

Utses och tillsätts inom LFV, innehar eget driftgodkännande och omhändertar egna krav samt 

VHB krav i eget ledningssystem.   

Orienterar L C Flygplats avseende flygplatsens ATS funktion. 

Då flygtrafikledning genomförs med tillförda resurser eller annan driftorganisation skall 

denne säkerställa kvalité och driftsäkerheten 

 Flygplatsräddningschef (C Räddning) 

Det ska utses en person med ansvar för räddningsfunktionen. Denne benämns 

flygplatsräddningschef. Denne ska accepteras av L C Flygplats. 

Ansvarar för flygplatsens räddningstjänst och att räddningsplan resp. räddningsinstruktion 

följer gällande regelverk. Orienterar L C Flygplats avseende flygplatstjänsten. 

 Fälthållningschef (C Fält) 

Det ska utses en person med ansvar för fälthållningsfunktionen. Denne benämns 

fälthållningschef. Denne ska accepteras av L C Flygplats. 
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Ansvarar för flygplatsens fälthållningstjänst och för att fältarbeten genom preventiva och 

direkta åtgärder vidmakthåller flygplatsens kvalité enligt gällande regelverk. Övervakar 

flygplatsens hinderfrihet. Orienterar L C Flygplats avseende flygplatstjänsten. 

 

 Teknisk ansvarig (TA Ledsyst) 

Är system- samt tekniskt ansvarig avseende underhåll och förvaltning av marktelemateriel 

såsom; flygplatsens ljussystem, hinderljus och inflygningshjälpmedel. Orienterar L C 

Flygplats avseende flygplatstjänsten. 

 

 Tekniskt Ansvarig flygbasmateriel (TA Flygbasmtrl) 

Är system- samt tekniskt ansvarig, avseende förvaltning av flygsäkerhetspåverkande 

flygbasmateriel. Såsom; flygplatsens fordon, räddningsutrustning och fälthållningsutrustning 

vid flygplatsen. Orienterar L C Flygplats avseende flygplatstjänsten. 

6.6. Verksamhetsansvariga eller övriga roller 

L C Flygplats ska analysera vilka verksamhetsansvariga eller övriga roller som har direkt 

påverkan på flygplatstjänsten eller flygsäkerheten inom tjänsten, dessa ska sammanställas i 

VHB (motsv). 

 

Befattningar/roller som bedöms ha direkt påverkan på flygplatsen eller flygsäkerheten, vilka 

ej omhändertas 6.1.2 ska beskrivas i lokalt styrande dokument 

6.7. Rollbeskrivning 

 Flygplatschef, C Flygplats 

Enligt R LML kapitel 4.8. 

 Lokal Flygplatschef, L C Flygplats 

Beskrivning L C Flygplats är lokal operationell chef med delegerat mandat från C 

Flygplats avseende operationell ledning och reglering av flygplatstjänsten 

vid förband och flygplats. C OrgE ansvarar för att det finns en L C Flygplats 

vilken ska godkännas av C Flygplats innan tillsättning sker. 

Ansvar Ansvarar för operationella styrningar genom att reglera flygplatstjänsten i 

eget styrdokument i syfte att omhänderta regler och krav. 

Säkerställa att lokala regleringar inom flygplatstjänsten möjliggör att 

verksamheten kan bedrivas inom beslutad tolerabel risk för flygsäkerheten. 

Övervakar att flygplatstjänsten äger rätt förutsättningar och resurser att 

genomföra flygplatsdriften inom ställda krav, på kort och lång sikt. 

I övrigt enligt personlig delegering från C Flygplats. 

Uppgifter a. Upprätta och hålla lokala styrdokument aktuella som reglerar 

flygplatsdriften i form av verksamhetshandbok, plan för 

räddningsinsats och räddningsinstruktion 

b. Operationellt leda flygplatstjänsten så den bedrivs inom lagar, 

förordningar och regler. 
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c. Ge ut styrningar som temporärt reglerar flygplatsdriften. 

d. Ge ut styrningar för att sätta operativa begränsningar på flygplatsen. 

e. Begränsa flygplatsdriften/verksamheten om det råder obalans mellan 

uppgifter och resurser då det finns en icke tolerabel risk. 

f. Bevakar att personal inom funktionen äger rätt förutsättning att 

genomföra uppgifter inom ställda krav 

g. Samverka med externa och interna leverantörer samt intressenter 

inom eget ansvarsområde. 

h. Vara organisationens kompetens i frågor rörande flygplatstjänsten.  

i. Stödja övriga operationella chefer på central och lokal nivå. 

j. Ständigt förbättra och utveckla flygplatstjänsten.  

k. Hantera avvikelser inom flygplatsens ansvarsområde.  

l. Stödja flottiljledningen vid beredning av flygplatsrelaterade 

uppgifter. 

m. Fortlöpande orientera C OrgE eller krigsförbandschef samt C 

Flygplats och föreslå behov av korrigerande åtgärder. 

n. Bedöma huruvida funktionschefer inom flygplatstjänsten innehar 

kompetens och förutsättningar för tilldelat ansvar. 

o. Säkerställa att personal och övriga verksamhetsutövare och 

leverantörer har tillgång till nödvändiga styrdokument för flygplatsen 

Utbildningskrav Genomfört utbildning enligt kapitel 11 

Kvalifikations 

krav 

Delegering av C Flygplats utifrån erfarenhet, utbildning och personlig 

förmåga, vilket säkerställs genom prövning enligt kap 11. 

I förekommande fall enligt TSFS. 

Ersättare Framgår i delegering från C Flygplats 

Befogenhet  Ge ut styrningar som reglerar flygplatstjänsten vid förband och 

flygplats. 

 Ge ut styrningar för att sätta begränsningar på flygplatsen. 

 Inför temporära restriktioner inom eget verksamhetsområde och 

flygplats. 

 Besluta om operativa begränsningar på flygplatsen. 

 Godkänna funktionschefer inom flygplatstjänsten vid eget förband 

och flygplats. 

 Besluta om lokal utredning för händelser inom eget ansvarsområde. 

 Vidare delegera mandat för delar av den operationella ledningen om 

förutsättningar för sådan delegering finns. 

Rapporterar till C Flygplats, C OrgE, TS och FlygI 

 

 Militär Flygstationschef 

Inarbetas senare 
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7. Mötesformer 

7.1. Centrala 

 Flygplatschefsmöte 

C Flygplats centrala möten enligt R LML bilaga 3 inom flygplatstjänst genomförs för att 

utveckla verksamheten och ledningen av FM Flygplatser/flygstationer samt sprida 

information.  

Typ av möte: Informationsmöte samt fördelning av arbetsuppgifter 

Syfte: 

Stödja i samordning ledning av militära flygplatser och flygstationer. 

Informationshämtning från FM Flygplatser, spridning av information, 

rapportering, uppgiftsfördelning, mötet ska vara framåtriktat samt vid 

behov ge möjlighet till löpande order till FM Flygplatser och 

flygstationer. Behov av förändringar i LMF L.  

Omfattar: Operationellt leda, samordna och utveckla FV Flygplatser/flygstationer 

Resultat 

 

 

Ett underlag till förbättringar av gemensamma processer och 

arbetsmetoder.  Förslag på åtgärder avseende nya eller förändrade 

uppgifter alternativt förändringar i regelverk. Beskriver verksamheten 

för högre chef samt berörda funktioner kopplade till flygplatstjänsten. 

Dokumentation emilia/FM Flygplatser/protokoll Flygplatschefsmöte  

Leds av C Flygplats 

Deltagare:  C Flygplats, L C Flygplats, Flygstationschefer samt övriga inbjudna. 

Agenda  Närvarokontroll 

 Kvarstående punkter/frågor från föregående möte 

 Verksamhet på kort och lång sikt av intresse för övriga 

 Avrapportering Ärendelista 

- Arbetsläge avseende uppgifter i liggaren 

 Flygplatssäkerhet 
- Analys och trender 

- Intressanta händelser 

 Infrafrågor 

- Åtgärder där det behövs stöd  

 Flygplatsutveckling 

- Förslag på förändringar som berör flera flygplatser 

 Omvärldsanalys 

- Behov av förändringar avseende regler, rutiner, Infra 

 Bordet runt 

- Förberedda punkter 

- Uppkomna frågor under mötet 

 Sammanställning av tagna beslut under mötet 

 

Krav på 

Förberedelser 

Av deltagarna föranmälda frågor rörande utveckling av flygplatstjänsten 

Periodicitet: 4 ggr/år 

Kallelse Tid och plats regleras via kallelse i mejl 
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7.2. Lokala möten 

Varje förband och flygplats ska ha mötesformer som: 

 Koordinerar flygplatsdriften samt säkerställer att L C Flygplats kan uppbära sitt ansvar 

inom flygplatstjänsten mot tillsynsmyndigheter och C Flygplats.  

 Bevakar, bedömer samt koordinerar flygsäkerhetsarbetet, identifierar förändringar 

inom flygplatstjänsten vilka kan påverka flygsäkerheten. 

 Samordnar och informerar verksamheter på flygplatsen samt tidigt identifierar 

friktioner mellan verksamheter och intressenter vid flygplatsen. 

Nedanstående mötesstruktur beskriver de möten som ska genomföras periodiskt.  

 Samtliga möten ska protokollföras.  

 Protokollen ska arkiveras. 

 Lokalt Flygplatsledningsmöte 

Syfte Analysera verksamhetsförutsättningar och förändringar inom 

flygplatstjänsten. 

Koordinera flygplatstjänsten vid flygplatsen. 

Bevaka och analysera förändringar i styrande dokument som 

påverkar flygplatsen. 

Besluta inom givet ansvar om begränsningar och förändringar som 

säkerställer flygplatstjänsten vid förbandet 

Besluta om åtgärder inom givet ansvar för att säkerställa 

flygsäkerheten vid flygplatstjänsten vid förbandet.  

Uppdatera deltagare om flygsäkerhetsläget vid flygplatsen. 

Periodicitet Minst 6 gånger per år utifrån behov 

Agenda Enligt sammankallande 

Ingångsvärden Centralt flygplatschefsmöte 

Lokalt flygsäkerhetsmöte 

Möten med flygplatsdriftorganisationen  

Övriga relevanta lokala beslutsmöten 

Resultat Underlag för beslut till VAC/Linjechef om lokala förändringar, 

förbättringsmål och förbättringar i verksamhetsledningssystemet. 

Beslut inom givet ansvar. 

Beslut om tillfälliga begränsningar. 

Beslut om förändringar i lokalt styrande dokument inom 

flygplatstjänsten 

Förslag till förändringar i centrala operationella styrningar (LML 

L m.fl.) och lokalt styrande dokument. 

Beslut om information till C Flygplats, övriga L OC vid förbandet 

samt tillsyningsmyndighet.  

Dokumentation Protokoll 

Leds av L C Flygplats 

Deltagare LC SIS,  TA LEDSYST, CO ATS/SATCO, FSO-Flygplats, FSK, 

OA, TA FBM 

http://samarbetsytor.emilia.swedi.mil.se/samarbetsytor/f17ledning/Förbandsledning/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=1d8c0122-fc70-4e34-a335-d8303f976212&ID=93&RootFolder=*
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Inbjuds Enligt L C Flygplats 

Sammankallande L C Flygplats 

 

 Flygsäkerhetsmöte Flygplats 

Syfte Övergripande koordinering av flygsäkerhetsarbetet 

mellan flygplatstjänsten- ledning och flygplatsdriften (i 

förekommande fall även den militära flygstationstjänsten). 

Inhämtning av information om aktuellt flygsäkerhetsläge genom 

analysering av avvikelser och rapporter. 

Identifiera och analysera behov av utredning/undersökning samt 

riskutredning.  

Uppföljning av Flygsäkerhetsplan. 

Flygsäkerhetsbedömning till C OrgE och C Flygsäk 

Periodicitet Minst 6 gånger per år utifrån behov 

Agenda Enligt sammankallande 

Ingångsvärden Centralt FSO möte 

Lokalt flygplatsledningsmöte 

Möten med flygplatsdriftorganisationen  

Övriga relevanta lokala och centrala flygsäkerhetsmöten 

Resultat Fastställa flygsäkerhetsbedömning och rapport om 

flygsäkerhetsnivå på flygplatsen (militära flygstationen) till C 

OrgE och C Flygsäk. 

Förslag till beslut vid lokalt flygplatschefmöte om förändringar, 

förbättringsmål och förbättringar. 

Beslut lokala undersökningar, riskutredning och riskanalys 

Föreslå behov av lokal undersökning 

Föreslå beslut om tillfälliga begränsningar. 

Föreslå förändringar i lokalt styrande dokument inom 

flygplatstjänsten 

Förslag till förändringar i centrala operationella styrningar (LMF L 

m.fl.) och lokalt styrande dokument. 

Beslut om information till C Flygsäk.  

Dokumentation Protokoll 

Leds av FSO-Flygplats 

Deltagare FSK, Flygplatsräddningschef, Fälthållningschef, FSO-SIS, FA SIS 

Inbjuds Enligt FSO-Flygplats 

Sammankallande FSO-Flygplats 
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 Intressentmöte flygplats 

Syfte Samordna verksamheter på flygplatsen med utomstående 

intressenter och leverantörer av tjänster som har påverkan på 

flygplatstjänsten eller flygsäkerheten. 

Identifiera friktioner som kan påverka verksamheten. 

Informera om verksamhet och förändringar vilka kan ha en 

verksamhet – eller flygsäkerhetspåverkan.  

Periodicitet 1-2 ggr/år 

Agenda Enligt sammankallande 

Ingångsvärden Enligt resp organisations bedömning 

Resultat - 

 

Dokumentation Protokoll 

Leds av L C Flygplats 

Deltagare CO ATS/SATCO, FSO-Flygplats, FSK, OA,  

Inbjuds Enligt L C Flygplats bedömning t.ex. externa flygoperatörer, civila 

flygklubbar, flygstationschef, FortV.   

Sammankallande L C Flygplats 
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8. Avtal, överenskommelser 

8.1. Allmänt 

Avtal mellan Försvarsmakten och extern part eller annan myndighet utarbetas av Flygstaben. 

C Flygplats stödjer vid upprättande av avtal inom flygplatstjänsten. 

Exempel på avtal som påverkar flygplatstjänsten: 

 Trafikledningsavtal mellan Försvarsmakten och LFV. 

 Centralt Flygplatsavtal mellan Försvarsmakten och Swedavia 

 Lokalt Flygplatsavtal mellan Försvarsmakten och Swedavia 

 Avtal mellan Försvarsmakten och FortV. 

 Beredskapsavtal mellan Försvarsmakten och Trafikverket. 

 Tillstånd för ambulansflyg att nyttja militära flygplatser. 

 Flygplatsavtal mellan Försvarsmakten och kommuner/landsting 

 Beredskapsavtal mellan Försvarsmakten och Sjöfartsverket. 

 

C OrgE och L C Flygplats ska ha tillgång till avtal och överenskommelse i nödvändig 

omfattning. 

 

9. Ledning fortsatt systemvärdighet  

Systemvärdighet för markutrustning, ledningsstödsystem samt flygsäkerhetsmateriel regleras i 

R LML kapitel 3.15 

 

  

                                                 
15 Ev utvecklas kapitel 9 ytterligare på sikt 
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10. Flygplatsdata 

10.1. Allmänt 

Data och information över flygplatsen avseende utformning, tillgänglighet, operativ status 

eller annan viktig information publiceras i MIL AIP (i förekommande fall CIV AIP), 

NOTAM och SNOWTAM 

Flygplatsen ska ha en dokumenterat system för uppdatering av flygplatsdata och publicering 

av dessa. 

 

Förändringar ska utan dröjsmål rapporteras och publiceras samt göras tillgänglig för flyg-

trafik och operatörer samt dess flygbriefingtjänster.  

 

Flygplatsdata och förändringar i flygplatsdata ska hålla god kvalité, vara uppdaterad samt 

vara tillgänglig i den omfattning som verksamheten kräver. 

 

Flygplatsen ska minst tillhandahålla och publicera uppgifter om: 

 Flygplatsdata innehållande referenspunkt, geografiska data, hinder och klassning 

 Räddningsnivå/kategori 

 Visuella hjälpmedel 

 Navigationshjälpmedel 

 Visuell glidbanemarkering 

 Utformning av flygplatsen och data avseende; banor, taxibanor, taxivägar, stråk, RESA, 

clearway, stopway, uppställningsplatser/plattor och PCN värde.16 

 Driftstatus avseende anläggningar, tjänster och navigationshjälpmedel 

 Uppgifter om bankondition (RCR/GRF) 

 

Flygplatsen ska ha en beskriven metodik hur tillfälliga ändringar eller avsteg i flygplatsdata 

publiceras i NOTAM 

  

                                                 
16 Kan av sekretess skäl inte alltid vara officiellt tillgänglig 
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10.2. Flygplatsers klassning 

Flygplats ICAO 

KOD 

Militär Banklass Civil Räddningsnivå Anmärkning 

Luleå/Kallax ESPA 1 4 E 6 (O/R 7-8) O/R 8 (60 

min) 

Vidsel ESPE 2 - 3 O/R (6) O/R 6 (60 

min) 

Jokkmokk ESNJ 2  O/R  

Uppsala ESCM 1 3 C 6 (O/R 8)  

Linköping-

Malmen 

ESCF 1 2 C 6  

Såtenäs ESIB 1 3 C 6 (O/R 8)  

Karlsborg ESIA 1 - 6 (O/R 8)  

Råda ESFR 5 - O/R  

Ronneby ESDF 1 4 D 6 (O/R 7-8)  

Hagshult ESMV 2 - O/R  
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11. Utbildning och kompetenskontroll inom flygplatstjänsten17  

11.1. Allmänt 

För att tjänstgöra inom flygplatstjänsten ska all personal vara behörig och inneha kompetens 

för aktuell befattning. 

Chefer med personalansvar som ingår eller har påverkan på flygplatsen är ansvariga för att 

underställd personal äger rätt förutsättningar avseende kompetens, certifiering och träning. 

 

Utbildning som inte genomförs av certifierande skola sker lokalt inom respektive förband. 

De utbildningar eller delar som ej går att genomföra lokalt, kan ske genom samverkan med 

övriga förband på t.ex. central utbildningsplats.  

 

Varje utbildning inom flygplatstjänsten ska ha kursbeskrivningar med utbildningsplan. 

Kursbeskrivning samt utbildningsplan tas fram av förbandets utbildningsansvariga alternativt 

av kurschef vid certifierande skola. 

11.2. Kompetensuppföljning 

Respektive chef ska ha ett system, (förutom personaluppföljningen i PRIO) för uppföljning, 

som ska bevaras i minst 2 år,  

Respektive funktionschef ansvar för kompetensuppföljning samt register över personalens 

kompetens. 

Innehåll: 

 funktion 

 kvalifikationer 

 certifikat 

 utbildningar, före och under anställningen 

 kunskapskontroller  

 

11.3. Certifiering 

Inom de funktioner som kräver certifierad personal, enligt TSFS och RML, skall respektive 

funktionschef göra en bedömning om personen innehar tillräcklig förmåga och erfarenhet för 

att ingå i flygplatsens driftorganisation. 

 

11.4. Certifierande skolor 

Utvecklas senare. 

 

11.5. Utbildningsprogrammet  

Programmet för utbildning och kompetenskontroll omfattar all personal som har funktioner 

inom flygplatstjänsten, verksamhetsansvariga eller övriga roller som har direkt påverkan på 

flygplatstjänsten eller flygsäkerheten inom tjänsten, se kapitel 6.6.  

Programmet ska även omfatta personer som inte ledsagas inom färdområdet eller andra delar 

av flygplatsområdet.  

                                                 
17 Kapitel 11 samt Bilaga 1 kommer att utvecklas i fortsatt arbete 
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Bilaga 1 utgör flygplatstjänstens utbildningsprogram och omfattar: 

 Ledningspersonal  

 Driftpersonal  

 Verksamhetsansvariga 

 Övrig personal som påverkar flygplatstjänsten 

 Personer tjänstgörande inom flygplatsområdet (airside) 

11.6. Grundutbildning 

 Ledningspersonal 

Grundutbildning för ledningspersonal benämns Ledning av Flygplats på land FM2019-

26516:1 

 Driftpersonal 

Grundutbildning för fälthållningspersonal regleras i  ”FM2019-26516 Funktionskrav och 

utbildningsanvisningar fälthållningstjänst Flygvapnet” 

 Verksamhetsansvariga 

Utbildningspaket fördjupad utbildning militär luftfart enligt R LML bilaga 2. 

Utbildningspaket orienterande utbildning tjänster enligt R LML bilaga 2. 

 

 Personer tjänstgörande inom flygplatsområdet (airside) 

Utbildning enligt kapitel 12.2.2 Regler för vistelse inom Flygplatsområdet genomförs på lokal 

nivå för respektive flygplats. 

 

11.7. Repetitionsutbildning 

Utges senare 

11.8. Periodisk träning 

Chef med personal enligt kapitel 11.1 identifierar, planerar samt genomför den periodiska 

träningen för att minst uppfylla regelverk, enligt TSFS och FFS/RML. 

 

Genomförd och planerad periodisk träning skall dokumenteras samt vid behov kunna 

redovisas för L C Flygplats eller tillsynsmyndighet. 

 

För personal i flygplatsräddningstjänst gäller som lägsta nivå, att periodisk träning 

genomförs enligt FM2018-23050 Kravställning Flygplatsräddningstjänst 

 

För personal i fälthållningstjänst genomförs periodisk träning enligt fälthållningschefs 

bedömning. 
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Vid frånvaro mer än sex månader ska utvärdering ske av vilka utbildningsinsatser som krävs 

utifrån kompetens och erfarenhet innan personen återgår till aktuell tjänst. 

11.9. Medicinska och fysiska kontroller 

Varje chef med personalansvar ska säkerställa att underställd personal uppfyller medicinska 

och fysiska krav. 

I de fall då det ställs krav på personalens medicinska och fysiska status för att lösa sin uppgift 

skall respektive chef tillse att så planeras och genomförs. 

 

Genomförda medicinska och fysiska tester skall dokumenteras samt vid behov kunna 

redovisas för L C Flygplats eller tillsynsmyndighet 
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12. Flygplatssäkerhet (Safety) 

12.1. Allmänt 

Vid och runt en flygplats finns områden och ytor som har olika behörighetskrav avseende 

tillstånd, krav på utrustning, kommunikation och utbildning i syfte att säkerställa hög 

flygsäkerhet (Safety) men också att skydda luftfarten från oavsiktlig eller avsiktlig 

skadegörelse, Luftfartsskydd (Security) se kapitel 13. 

Varje flygplats ska klarlägga ett tydligt geografiskt område som innefattar 

hinderbegränsande ytor, behörighetsområde* samt område för skydd av radio- och 

navigationsutrustning. 

* Manöverområdets gräns ska markeras särskilt tydligt. 

 

Varje flygplats ska utöva kontroll av angivet område, enligt ovan krav, utifrån regelkrav och 

påverkan på flygsäkerheten.18 

 

Samtliga som tjänstgör på eller beträder flygplatsen har skyldighet att känna till samt följa 

flygplatsens lokala säkerhetsregler. 

 

Entreprenörer, leverantörer och underleverantörer tillser att personal som skall utföra arbete 

inom eller med påverkan på flygplatsen känner till lokala säkerhetsregler i nödvändig 

omfattning. 

 

12.2. Tillträde till Flygplatsområdet19 

 Definition 

Med Flygplatsområde (airside) menas manöverområdet, färdområde, flygplansvägar och 

plattor samt övriga flygplatsytor. Med manöverområdet menas den del av flygplatsen som är 

avsedd för luftfartygs start, landning och taxning. Med färdområde menas plattor, 

uppställningsplatser och flygplansvägar. 

 

 Regler för vistelse inom Flygplatsområdet20 

Flygplatsen ska ta fram lokalt anpassade regler som reglerar vägledning och tillträde till 

flygplatsområdet, vilket ska omhänderta tider med tillgänglig samt icke tillgänglig ATS. 

 

För att få tillträde till flygplatsområdet krävs utbildning, lokal kännedom, rätt utrustning och 

kommunikation med ATS, annars ska ledsagare medfölja. 

 

För att vistas självständigt inom fastställt flygplatsområde (Airside) med 

behörighetsområden krävs behörighet, vilket utfärdas lokalt av respektive flygplats. 

 

                                                 
18 Kan behöva samordnas med militära skyddsobjektet vid förbandet. 
19 Ref FSS 8.5 
20 Gäller generellt men anpassas lokalt vid icke tillgänglig ATS. 
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Utbildning krävs i flygplatssäkerhet (airsideutbildning) innehållande en gemensam och en 

lokalt anpassad del, se kapitel 11. 

 

 Fordon och personals utrustning 

Flygplatsens lokala säkerhetsregler reglerar detaljer, men gemensamt för flygplatser gäller: 

 Fordon ska vara i sådant skick att de inte orsakar eller bidrar till flygsäkerhetsrisker. 

 Trafikreglering av ATS inom manöverområdet. 

 Flygtrafik och räddningsfordon under utryckning äger företräde. 

 Dubbelriktad kommunikation med ATS inom manöverområdet, reservmetod ska 

etableras. 

 Tillfälliga hinder samt säkerhetsavstånd ska beaktas. 

 FOD kontroll av fordon och utrustning innan flygplatsområdet beträds.  

 Dubbdäck ej tillåtna21 

 Karta över behörighetsområde ska medföras. 

 Fordon ska ha tydliga markeringar samt rundstrålande varningsljus22 vilka ska vara 

påslagna. 

 Varselkläder enligt FFS. 

I tillämpliga delar gäller ovanstående krav endast ledsagande fordon i en sammanhållen 

grupp. 

 Ledsagning 

Personal som ej äger rätt förutsättningar eller uppfyller krav för att självständigt vistas på 

flygplatsområdet kan få tillträde genom ledsagning. 

Ledsagare ska uppfylla krav för att vistas på flygplatsområdet. 

 Hundar och husdjur 

Hundar samt andra husdjur får inte medföras inom flygplatsområdet. 

 

Avsteg från ovanstående får beslutas av L C Flygplats, förhållanden som kan utgöra grund för 

avsteg kan vara: 

 Hundar som används i tjänsten för Polis, Tull, Försvarsmakten, vaktbolag samt för 

skyddsjakt. 

 Djur som fraktas i enlighet med flygoperatörs godkännande och i förekommande fall 

med tull och polismyndigheters godkännande. 

 Ledarhund för synskadade, dessa hundar ska alltid hållas kopplade. 

Person eller organisation som beviljats avsteg ska ha kontroll över och tillse att djuret ej kan 

röra sig fritt över flygplatsområdet. 23 

 

                                                 
21 Undantag kan utfärdas av L C Flygplats 
22 Undantag kan beviljas av L C Flygplats på t.ex. plattor och av taktiska militära skäl 
23 Undantag kan utfärdas av L C Flygplats  
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 Mark- och anläggningsarbete inom flygplatsområdet 

Mark- och anläggningsarbete kan utföras med förbandets egna resurser eller med 

underleverantörer till FortV som fastighetsägare. 

  

I syfte att säkerställa drift och flygsäkerhet ska flygplatsen ha insyn och påverkan i 

nödvändig omfattning vid planering av mark- och anläggningsarbeten vilka kan påverka 

flygplatsen. 

 

Flygplatsen ska ha en metodik som omhändertar risker vid mark- och anläggningsarbeten, 

särskilt ska beaktas: 

 Hinder 

 FOD 

 Påverkan av teknisk utrustning 

 Kabelsökning 

 Tillträde till behörighetsområden och behov av ledsagning 

12.3. System för övervakning och åtgärder 

 Hinder24 

Med hinder menas alla fasta (permanenta och tillfälliga) eller rörliga föremål belägna på 

områden avsedda för luftfartygs rörelser som helt eller delvis genomtränger  

fastställda hinderytor. 

 

Flygplatsen ska ha en metodik för övervakning, rapportering och borttagande av hinder. 

 

Flygplatsen ska ha etablerade metoder som säkerställer att verksamhet eller förändringar inte 

sker inom och utom flygplatsområdet, vilka riskerar påverka flygplatsens hinderytor. 

 

Hindermarkering ska finnas på hinder som fysiskt inte möjligen kan avlägsnas. 

 

Hinderljus ska vara tända under mörker och/eller dålig sikt, finns operativa- eller taktiska 

krav på att hinderljusen ska vara släckta alt reducerade i styrka ska flygplatsen ta fram en 

procedur vilken säkerställer flygsäkerheten. 

 Tillfälliga hinder på flygplatsområdet 

Med tillfälliga hinder avses hinder som uppkommer vid pågående arbeten längs sidorna eller 

vid bana, taxi och plattor, vilket inkluderar utrustning, maskiner och schaktmassor. 

Flygplatsen ska ha en metodik att identifiera, bedöma, markera och minimera risker som 

tillfälliga hinder utgör. 

                                                 
24 Ref FFS med TB 8.19.1 
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 Missvisande ljus25 

Missvisande ljus är störande ljuskällor som kan uppfattas som störande eller bländande för 

pilot/flygförare då denne genomför procedur för start- eller landning. Missvisande ljus kan 

vara aktiva ljuskällor eller reflekterande ytor.  

Flygplatsen ska ha en metodik för övervakning, rapportering och borttagande (alt förändring) 

av missvisande ljus. 

 

För flygplatser med certifikat utgivet av TS gäller krav enligt TSFS 2019:19 §23. 

 Visuella hjälpmedel26 

L C SIS ska i samråd med L C Flygplats ta fram metoder som säkerställer förebyggande, 

avhjälpande samt kontroll av flygplatsens visuella hjälpmedel. 

Förebyggande och avhjälpande underhåll styrs av TO (Teknisk Order) 

systemsäkerhetspåverkande ledningssystemmateriel 

Finns operativa- eller taktiska krav (NVD) på att visuella hjälpmedel ska vara släckta eller 

reducerade i styrka ska flygplatsen i samråd med aktuell flygoperatör ta fram en procedur 

vilken säkerställer flygsäkerheten. 

Grundläggande krav på flygplatsens visuella hjälpmedel regleras i RML F samt TSFS 

2019:19 §36-39. 

 Område för kommunikation och övervakningsutrustning 

Generellt utgör område runt landningshjälpmedel ett skyddsområde inom vilken vegetation, 

byggnader, fordon och personal kan orsaka att utrustningen påverkas och okontrollerbara 

störningar uppstår. 

Särskilt skall beaktas att personal, fordon eller materiel inte utan tillstånd får uppehålla sig 

kring dessa områden, dessutom kan utrustningen utgöra en risk för personskador. 

Flygplatsen ska fastställa samt i VHB presentera vilka områden som innefattar 

kommunikation och övervakningsutrustning. 

 

Flygplatsen ska ta fram rutiner för hur områden kring kommunikation och 

övervakningsutrustning på flygplatsen underhålls utifrån analyserade risker. 

 System för underhåll av CNS teknik inom flygplatstjänsten 

Förebyggande underhåll ska baseras på de krav som ställs på respektive utrusning och 

planeras utifrån flygplatsens övriga verksamhet och krav. 

Underhållsplan för flygplatsens CNS utrustning ska finnas vid respektive flygplats. 

 

                                                 
25 Ref FFS 8.9 
26 Ref FFS 8.12 



LMF L 2021-10-20 

 

55 

 

Avhjälpande underhåll av flygsäkerhetskritisk CNS utrusning då flygplatsen är driftsatt ska 

utan dröjsmål kunna effektueras. 

 System för underhåll av ytor inom flygplatsens färdområde 

Drift, underhåll samt investeringar regleras i avtal mellan FortV som fastighetsägare och 

Försvarsmakten. I avtalet framgår vilka underhållsåtgärder FortV respektive flygplatsens 

driftorganisation är ansvariga för. 

Flygplatsen ska årligen genomföra underhållsbesiktning genom fysisk besiktning av 

flygplatsområdet i samverkan med FortV. 

 

Flygplatsen ska upprätta/uppdatera flygplatsens underhållsplan efter underhållsbesiktning i 

samråd med FortV, underhållsplanen ska klargöra vem som ansvarar för förebyggande och 

avhjälpande åtgärder. 

 

Flygplatsen ska ha en metod för att omhänderta omedelbara underhållsåtgärder som krävs 

för att säkerställa flygsäkerheten. 

 

Flygplatser med devieringsplatta ska med en periodicitet om vart fjärde år genomföra 

kontroll och mätning av plattan. 

 System för fälthållning 

Syftet med fälthållning är att hålla flygplatsens ytor i flygsäkert skick i nödvändig omfattning 

anpassat till verksamhet, uppgifter och yttre förutsättningar så som väder, klimat, underlag 

mm. Året för fälthållning delas in i perioder om sommar- respektive vinterfälthållning, 

periodernas indelning anpassas och fastställs för varje flygplats. 

Flygplatsen ska ha ett system med regelbundna inspektioner för att säkerställa att 

flygplatsens väsentliga ytor hålls i flygsäkert skick. Systemet ska uppfylla ställda 

flygsäkerhetskrav, detta innefattar även utryckning- och servicevägar. 

 

Då flygplatsen trafikeras av luftfart skall åtgärder som möjliggör start och landning kunna 

effektueras och bibehållas utifrån ställda krav, minst omfattande: 

 Nederbörd tas bort på ytor för luftfarten. 

 Rullbana samt andra ytor för luftfarten ska kunna halkbekämpas i syfte att öka 

bromsverkan. 

 Friktionen på rullbana samt om möjligt andra ytor ska mätas och följas upp i 

underhållssyfte. 

 Snö och annan nederbörd på anslutande ytor profileras så flygsäkerheten säkerställs. 

 

Ytors kondition och ev. begränsningar ska kontrolleras samt rapporteras i nödvändig 

omfattning till verksamheter som påverkas. 

 

Genomförda åtgärder ska dokumenteras. 

OpO 21:29, Införande Global Reporting Format (GRF) samt TSFS 2019:19 §33 gäller som 

krav fram till FFS omhändertagit metoden för rapportering av banförhållande. 
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 Foreign objekt debris (FOD) 

Personal som bedriver verksamhet på eller i anslutning till flygplatsområdet ska hantera 

utrustning, materiel samt avfall så att risken för FOD minimeras. 

 

Flygplatsen ska ha en metodik för att rapportera, förebygga, lokalisera samt undanröja risker 

med FOD. 

 

FOD som kan misstänkas härröra från ett luftfartyg ska utan dröjsmål komma flygoperatören 

till känna. 

 System för fågel och viltförekomst (fågel- och viltprogram) 

För att öka flygsäkerheten genom minskad risk för fågel- och viltkollisioner behövs åtgärder 

vidtas på och i anslutning till flygplatsområdet. 

Ansökan till Länsstyrelsen avseende tillstånd för skyddsjakt, utifrån behov, görs av respektive 

OrgE. 

Det ska finnas en beskriven metodik för att hantera fågel- och viltförekomst på samt i 

närheten av flygplatsen, innefattande proaktiva och reaktiva säkerhetshöjande åtgärder. 

 

Flygplatsen ska ha en utsedd fågel- och viltansvarig. 

 Stations- och ramptjänst 

Flygplatsen ska klarlägga ansvar för platt- och stationsområde, vilket tydligt skall beskrivas 

inom respektive organisation.  

Ansvaret omfattar de delar av verksamheten som kan påverka flygsäkerheten såsom 

hinderfrihet, markrörelser, FOD, ev ledsagning och personalens kompetens i att vistas inom 

flygplatsområdet. 

 Drivmedelsförsörjning 

Utvecklas senare, se FFS kapitel 8.10 

12.4. Brandskyddsregler 

 Eldningsförbud 

Eldningsförbud gäller inom och i nära anslutning till flygplatsområdet.27  

Flygplatsen ska ta fram lokala brandskyddsregler omfattande verksamhet inom färd- och 

manöverområde, innefattande förebyggande brandskydd, larmning och rapportering. 

 

                                                 
27 Lokal flygplatschef kan utfärda undantag 
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12.5. Planläggning av arbeten inom flygplatsområdet 

Flygplatsens medverkan i planeringen av arbeten som genomförs inom eller med påverkan på 

flygplatsen är en förutsättning för att säkerställa flygsäkerheten. I god tid innan arbeten 

påbörjas inom flygplatsområdet ska L C Flygplats beredas möjlighet att delta i planeringen. L 

C Flygplats bedömer utifrån arbetets omfattning vilka som ytterligare ska delta.  FSO-

Flygplats deltagande ska beaktas då riskhantering krävs. 

OrgE ska ha en metodik som säkerställer L C Flygplats medverkan vid planläggning i 

arbeten som påverkar flygplatsen. 

 

Riskhantering, enligt kapitel 4 ska utifrån bedömning av FSO-Flygplats genomföras. 
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13. Luftfartsskydd (security) 

13.1. Skydd av anläggning 

Generellt ansvarar Garnisonschefen genom förbandets säkerhetschef för det militära 

skyddsobjektet, i vilken flygplatsen ingår. OrgE säkerhetschef ansvarar för säkerhetstjänsten 

och utformar säkerhetsbestämmelser för förbandets militära skyddsobjekt. 

I de fall som säkerhetstjänsten i sitt genomförande, beskrivning eller på annat sätt kan påverka 

flygplatsen har respektive säkerhetsansvarig ett samrådsansvar med L C Flygplats. 

OrgE säkerhetsorganisation ska, till varje skyddsobjekt, utforma ett säkerhetsprogram som 

minst omfattar flygplatsens krav på skydd för avsiktlig eller oavsiktlig påverkan som 

inverkar menligt på flygsäkerheten. 

 

Teknisk utrustning som bedöms påverka flygsäkerheten på en flygplats ska förvaras eller 

övervakas så att de skyddas mot påverkan. 

 

Flygplatsen ska säkerställa att säkerhetshotande verksamhet, på marken eller i luftrummet, 

vilken kan påverka flygsäkerheten direkt kommer ATS tillkänna.    

 Utrustning som sänder eller tar emot radiovågor 

För att skydda radiosystem, inflygningshjälpmedel och annan utrustning mot radiostörningar 

inom hela flygplatsens område, krävs tillstånd av L C Flygplats för att använda system som 

sänder eller tar emot radiovågor.  

Innan användning av utrustning som avger eller tar emot radiovågor ska kontakt tas med L C 

SIS.28  

  

                                                 
28 Radiosändare med låg effekt typ mobiltelefoner och kontorsutrustning är undantagna. 
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14. Rutiner 

14.1. Centrala flygplatsrutiner 

NIL 

 

14.2. Lokala Flygplatsrutiner 

Lokala flygplatsrutiner är rutiner som omfattar flera av flygplatsens funktioner inom 

flygplatstjänsten. 

Flygplatsen ska upprätta, dokumentera, implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra 

rutiner för drift, utrustning och säkerhetsåtgärder oavsett siktförhållanden. 

 

Flygplatsen ska ha ett förfarande för att identifiera ändringar inom sin organisation, 

ledningssystem, eller dess drift som kan påverka fastställda rutiner. 

14.3. Funktionsrutiner 

Funktionsrutiner är rutiner som omfattar den egna funktionen inom flygplatstjänsten. 

Varje funktion inom flygplatstjänsten ska upprätta rutiner för relevanta arbetsuppgifter och 

verksamheter som har flygsäkerhetspåverkan. 
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15. Nöd- och avbrottsplaner 

Förutom luftfartsolyckor som åligger flygplatsräddningen att hantera, se kapitel 5 så finns 

andra risker som behöver identifieras. 

Nödlägen och övriga olyckor i verksamheter inom flygplatsområdet ska i nödvändig 

omfattning omhändertas i nödlägesrutiner. 

15.1. Brand eller olycka inom flygplatsområdet 

De som bedriver brandfarlig verksamhet ska utan fördröjning initialt kunna påbörja 

släckning samt begränsa spridning.  

 

Metod för att påkalla flygtrafikledning samt flygplatsens räddningsfunktion ska finnas vid 

fara. 

 

15.2. Miljöolycka. 

Vid mindre spill av miljöfarliga ämnen och kemikalier ska omedelbart sanering kunna 

påbörjas och läckage ska omedelbart begränsas.  

 

Vid större utsläpp ska flygplatsens räddningstjänst tillkallas för att säkra mot brand och 

fortsatt begräsning av utsläpp.  

 

De som bedriver verksamhet och riskerar att få läckage av miljöpåverkande ämnen ska ha 

saneringsutrustning för att kunna ta hand om mindre spill. (Riktvärde 10kvm) 

 

15.3. Uppställning av flygplan och helikoptrar med speciella avvikelser 

Flygplan och helikoptrar i den militära luftfarten kan utifrån uppdrag utrustas med 

vapenalternativ och laster som vid avvikelser utgör risker för  egen verksamhet men även för 

samhället i övrigt. Riskbedömning utgör grunden till vilka motverkande åtgärder som krävs 

vid varje flygplats. 

Vid flygning med laddade luftfartyg ska flygplatsen ha en eller flera särskilda 

uppställningsplatser för att omhänderta avvikande händelser såsom eldavbrott och läckage. 

 

Uppställningsplatsen ska vara uppmärkt, känd i organisationen samt minimera risker i 

försvarlig omfattning.  

 

Flygplatsen ska säkerställa en funktion- och verksamhetsöverskridande rutin för hantering av 

flygfarkost med speciella avvikelser 

 

Rutin för larmning och riskreducerande åtgärder ska beskrivas och kunna effektueras. 

 

Samverkan ska ske med flygunderhållstjänsten avseende åtgärder för förvaring, hantering, 

laddning och plundring av vapen, motmedel och andra farliga system, inklusive 

uppställningsplats. 
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16. Flygplatsens planering för räddningsinsatser 

16.1. Allmänt 

Plan för räddningsinsats beskriver den samordnade insatsen av alla de resurser som enligt 

flygplatsens uppfattning kan behöva sättas in i en nödsituation eller vid en olycka inom 

flygplatsens räddningsområde. 

Flygplatsen ska planera för luftfartsolyckor samt övriga olyckor inom fastställt 

räddningsområde. 

 

Flygplatsen ska fastställa i samråd med kommunal räddningstjänst flygplatsens 

räddningsområde, vilket minst omfattar flygplatsområdet, samt in- och utflygningsriktningar 

se 16.1.1. 

 

Flygplatsen ska fastställa nivå på flygplatsräddningstjänst samt inneha fastställda krav och 

förmågor enligt FFS kapitel 8.14 samt R LML, i förekommande fall även enligt TSFS krav. 

 

Planering för räddningsinsats vid flygplats innefattar: 

 Räddningsplan 

 Räddningsinstruktion 

 

L C Flygplats ansvarar för att det finns en Räddningsplan samt Räddningsinstruktion som 

revideras, värderas och distribueras.  

 Räddningsområdets utsträckning 

Instrumentflygplats och 

precisionsbana 

Längd från tröskel 900 m på fast mark 

Bredd 60 m i sida ut från inflygningsljusens sträckning 

 

Icke instrumentflygplats 

och icke precisionsbana 

Längd från tröskel 500 m på fast mark 

Bredd 45 m i sida ut från inflygningsljusens sträckning 

 

Kortbana Längd från banans slut 500 m på fast mark, inklusive stråkytor 

Ovan ska ses som riktvärden. 
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16.2. Plan för räddningsinsats 

Flygplatsens ska ha en plan för räddningsinsats vilket är en beskrivande del hur ett nödläge 

och räddningsinsats planeras och genomförs vid eller på flygplatsen, kan även omhänderta 

övriga olyckor inom ett utökat område eller verksamhet. 

Planen ska minst beskriva: 

 Nivå på flygplatsräddningstjänsten enligt militär kategori och för flygplats med certifikat 

civil kategori samt dimensionerande luftfarkoster. 

 Organisation för flygplatsräddning avseende personal, fordon, släckmedel och förmåga 

samt sammankallning av resurser. 

 Riskreducering för egen personal samt tredje person  

 Larmsystem, effektuering samt metoder för larmning inom flygplatsen, larmning av 

JRCC och SOS Alarm. 

 Samband och kommunikation med ingående delar i en räddningsinsats.  

 Hur räddningsinsatser koordineras och leds. 

 Beredskapsalternativ för räddningsstyrkan. 

 Upprättande av ledningsplats. 

 Översiktskartor över ledningsplatser, brytpunkter, beredskapsplatser, vattenposter/täkter 

och räddningsvägar samt uppsamlingsplatser. 

 Evakuering av passagerare från eventuell riskzon. 

 Åtgärder efter insats avseende, sanering av egen personal, omhändertagande av 

utrustning och kläder samt debriefing. 

 Insatsplaner för speciella anläggningar inom räddningsområdet. 

 Distribution och uppdatering av räddningsplan, räddningsinstruktion. 

 

Finns vattendrag inom flygplatsens räddningsområde ska plan för räddningsinsats över 

vatten upprättas. 

 

16.3. Räddningsinstruktion 

Flygplatsens räddningsinstruktion består i huvudsak av detaljerade checklistor för varje resurs 

(organisatorisk del) som kan förväntas ingå i en luftfartsolycka, instruktionen ska underlätta 

samt påskynda en effektiv räddningsinsats. 

Räddningsinstruktionen bör stå i proportion till den verksamhet som bedrivs vid flygplatsen 

men ska innefatta de uppgifter som krävs vid en insats, minst: 

 Checklistor 

 Sambandsplan 

 Plan för efterforskning av nödställd 

 Räddningskartor; markerade ledningsplatser, brytpunkter, pejlpunkter, vattenposter, 

vattentäkter, räddningsvägar, grindar/bommar och möjliga uppsamlingsplatser. 
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 Checklistor  

Checklistor ska minst omhänderta luftfartsolyckor enligt nedan. 

Fara för haveri Grön checklista Någon form av flygplanfel. 

Varningslarm 

Befarat haveri Gul Checklista Tappad kontakt med 

flygplan, ev haveri. 

Haverilarm 

Haveri Röd checklista Konstaterat haveri. 

Haverilarm 

Hot mot flygplan i luften Blå checklista Ex. Kapning. Varningslarm 

 

16.4. Räddningskategori 

 Avsteg från publicerad räddningskategori 

Flygplatsen ska ha en procedur för hur avsteg från kravställd och publicerad 

räddningskategori omhändertas, hur befälhavare meddelas samt metod för åtgärder som 

syftar till att uppnå publicerad räddningskategori. 

 

Vid längre tids (>24 H) avsteg eller avbrott som innebär en nivå- alternativt större 

förmågesänkning som ej inryms i krav enligt FFS kap 8 ska detta rapporteras till C Flygplats.  

 Anpassning av räddningskategori 

Under perioder med lägre trafik och mindre storlek på luftfartyg än vad som ligger till grund 

för flygplatsens publicerade räddningskategori kan sänkning av kategori ske under aktuell 

period. Perioder med mer trafik och större luftfartyg eller högre risker t.ex. 

ammunitionslaster, skolverksamhet etc. kan räddningskategorin behöva höjas.  

 

Beslut om anpassning av räddningskategori görs av L C Flygplats, vid längre perioder eller 

stadigvarande förändring görs detta i dialog med C Flygplats. 

16.5. Kommunikation 

Samband mellan flygtrafikledning, räddningsstation och räddningsstyrka ska säkerställas 

under tider då krav finns på flygplatsräddning. 

 

Larmsystem för räddningspersonal och flygtrafikledning ska finnas och kunna utlösas vid 

nödlägen. 

 

Samband mellan räddningspersonal och flygbesättning ombord vid luftfartyg i nöd ska 

säkerställas. 

 

Dubbelriktad kommunikation ska säkerställas mellan räddningsfordon ingående i en 

räddningsinsats.  



LMF L 2021-10-20 

 

64 

 

 

Kommunikation vid rökdykning gäller krav enligt AFS. 

 

Kommunikation mellan flygbesättning, ATS och räddningspersonal ska dokumenteras. 

16.6. Övningar 

Flygplatsen ska planera samt genomföra övningar som syftar till att pröva planen för 

räddningsinsats, öva samverkan samt räddningsförmågan. Omfattningen av övningsplan och 

övning ska stå i proportion till flygplatsens flygtrafik. 

 

L C Flygplats ansvarar för att övningar genomförs i samverkan med ingående resurser enligt 

flygplatsens räddningsplan. 

 

Planen för räddningsinsats prövas genom praktiska övningar och ledningsövningar i 

intervaller som fastställs i Räddningsplanen29 

 Övningsförutsättningar 

C OrgE ska säkerställa att förutsättningar finns för att genomföra planerade övningar och 

utbildningar genom att tilldela instruktörer och handledare samt att det finns lämpliga lokaler 

samt utbildningsanordningar. 

16.7. Reservflygplatser  

Flygplatsen ska stödja vid räddningsutbildning (BRI) av förbandets utsedda reservflygplatser. 

  

                                                 
29 TSFS 2019:25 kravställer intervaller om 2 år 
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17. Hälsoföreskrifter 

Personal med påverkan på flygplatsen ska vid tjänstgöring äga sådan status avseende fysisk- 

och mentalhälsa att denne ej kan inverka menligt på flygsäkerheten i sin tjänsteutövning.  

Hälsoföreskrifter regleras i FFS 2019:10 kapitel 12 samt Tillämpningsbestämmelser – Kapitel 

12, Bestämmelser om fysiologiska förutsättningar och medicinska krav.  

Inom militär luftfart regleras de medicinska kraven för Insatsledare i flygplatsräddningstjänst i 

kapitel 12 FFS 2019:10.  

Övrig personal i räddningstjänst som utövar Rök- och Kemdyk regleras medicinska kontroller 

av Arbetsmiljöverket, AFS. 

Flygplatsen ska ha en uppföljning över personal som har krav på medicinska hälsokontroller, 

vilka ingår i flygplatsdriften. 
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18. Särskilda begrepp och förkortningar 

Airside Rörelseområdet på en flygplats, angränsande mark och 

byggnader eller delar av dessa dit tillträdet är begränsat. 

Allvarligt tillbud (ATB) Avser ett tillbud där omständigheterna pekar på att ett haveri 

varit mycket nära att inträffa. 

Avvikelse Avvikelse är en “händelse” som avser icke uppfyllande av 

krav. 

Bogsering Förflyttning av luftfartyg på marken med hjälp av fordon 

eller för hand. 

Driftstörning   Driftstörning avser en felfunktion hos personal eller materiel 

eller övrig händelse där flygsäkerheten har påverkats 

eller skulle kunna ha påverkats. 

FLYGI: 

 

Militära flyginspektionen. Avser den samlade resursen av 

utpekade personer som 

delegerats tillsynsuppgifter med tillhörande bemyndiganden 

under FSI. 

Not. Termen FSI används i texten för att markera 

beslutssituationer medan termen FLYGI används när det är 

fråga om faktainsamling.  

Flygplatschef Har ansvar för att gällande regelverk följs på de flygplatser 

som trafikeras av militär luftfart. 

Flygplatssäkerhet Flygplatssäkerhet och verksamhetsäkerhet innefattar delarna 

Människa, Teknik och Organisation. 

Flygplatstjänst: 

 

Avser drift av anläggning samt flygplatsoperationell 

verksamhet, inkluderande ledningens ansvar, resursstyrning, 

processtyrning, mätning, analys och förbättring av denna 

verksamhet. (operationell tjänst inom mil luftfarten) 

Flygsäkerhetskoordinator Monitorerar flygplatsens säkerhetsledningssystem 

Flygsäkerhetsofficer Övervakar flygsäkerheten 

Flygsäkerhetspåverkande 

markmateriel: 

 

Avser till luftfartyget på marken direktansluten utrustning, 

marksystem och utrustning som genererar information direkt 

till luftfartygets system, hanterings- och provutrustning för 

delar och utrustningar avsedda för luftfartyg, hanterings- och 

förvaringsmateriel för förbrukningsförnödenheter och  

ammunition, och annan markmateriel, som kan påverka 

flygsäkerhetsnivån.  

Funktionsledning Utsedda personer tilldelas mandat och ansvar för att styra hur 

en verksamhet ska utföras oberoende av ordinarie 

linjeorganisation. 

Färdområde Den del av en flygplats som är avsedd för luftfartygs start, 

landning och taxning och som består av manöverområdet och 

plattor. 

Haveri Avser en händelse i samband med handhavandet av ett 

luftfartyg från den tidpunkt då en person stiger ombord på 

luftfartyget i avsikt att flyga, till dess att alla sådana personer 

har stigit av och vid vilken: 

 någon skadas med dödlig utgång. 

 kommer till allvarlig skada. 
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 luftfartyget utsätts för skada eller strukturella fel. 

 luftfartyget saknas eller är helt onåbart. 

Händelse Händelse används i löpande text om något som händer. 

Det som händer är normalt ej förutsägbart (sker slumpvis) 

och “händelsen” leder till olika konsekvenser såsom 

haveri, allvarligt tillbud och tillbud. 

Lokal flygplatschef L C Flygplats har ansvar för att gällande regelverk följs på den 

lokala flygplatsen som trafikeras av militär luftfart och i 

förekommande fall civil trafik 

Lokal operationell chef Benämning på den som på högsta nivån inom OrgE av OC 

erhållit delegering av mandat för delar av den operationella 

ledningen. 

Luftfartyg Anordning som kan erhålla bärkraft i atmosfären genom 

luftens reaktioner med undantag av dess reaktioner mot 

jordytan. Flygplan, helikopter och obemannade luftfartyg är 

exempel på luftfartyg som är tyngre än luft (aerodyn), vilka 

erhåller sin lyftkraft under flygning huvudsakligen från 

aerodynamiska krafter. 

Manöverområde Den del av en flygplats som är avsedd för luftfartygs 

start, landning och taxning. I Manöverområde ingår dock 

inte plattor, uppställningsplatser, klargöringsområden eller 

flygplansvägar 

Olycka Avvikelse som inneburit skada, allvarlig skada eller haveri 

på personal, materiel eller den yttre miljön. (omfattar 

ej luftfartsolycka). 

Operationell ledning Utsedda personer tilldelas mandat och ansvar för att styra hur 

en verksamhet ska utföras oberoende av ordinarie 

linjeorganisation. (Funktionsledning enl FFS) 

Riskhantering Ett begrepp som är sammanfattande för allt säkerhetsarbete så 

som: riskanalys, säkerhetsbevisning, säkerhetsanalys och 

riskutredning. 

Skyddsjakt  

 

För att säkerställa en hög flygsäkerhet genom minskad risk för 

fågel- eller viltkollisioner ska verksamheten kunna verkställa 

avlivning av vilt som utgör en uppenbar fara för 

flygsäkerheten under flygplatsens öppethållande. 

System: 

 

Personer, teknik och procedurer som är organiserade för att 

utföra en eller flera specificerade uppgifter, där ett system kan 

bestå av ett eller flera delsystem.  

Ett system är ett antal komponenter, delar av systemet, som 

tillsammans samverkar för att nå ett gemensamt mål. 

Säkerhetsledningssystem: 

 

En systematisk strategi för att leda säkerheten, inklusive 

nödvändiga organisatoriska 

strukturer, redovisningsformer, strategier, riktlinjer och 

processer. 

Tillbud (TB) Avser en driftstörning som, under rådande förhållanden 

vid händelsen, bedöms ha kunnat leda till haveri eller allvarlig 

skada på personal eller materiel 

Verksamhetsansvarig 

chef: 

ÖB i den militära luftfarten. 
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Verksamhetshandbok: 

 

Samlad dokumentation av instruktioner, säkerhetsregler och 

system för säkerhetsledning som kan bestå av en eller flera 

delar.  

Verksamhetsutövare: 

 

Avser en identifierbar organisation, inom ramen för en statlig 

myndighet eller ett företag, som bedriver verksamhet inom det 

militära luftfartssystemet. 

Övrig driftstörning (ÖS) Avser felfunktion hos personal eller materiel eller övrig 

händelse där flyg- säkerheten har påverkats eller skulle kunna 

ha påverkats utan att vara allvarligt tillbud eller tillbud.  

Övriga händelser (ÖH) Är en händelse som upplevts och bedömts kunnat leda 

till en olägenhet, ett eventuellt tillbud, ohälsa eller olycka. 

Den kan också upplevas påverka processen, rutiner eller 

bestämmelser gentemot flygplatsdriften 

 

ADR European Agreement concerning the International Carriage of 

Dangerous Goods by Road (Europeiskt regelverk för transport 

av farligt gods på väg) 

AFIS Aerodrome Flight Information Service 

CSRA Critical Security Restricted Area (Säkerhetskontrollerat 

behörighetsområde) 

FlygI Militära flyginspektionen, som är den enhet i Högkvarteret 

som bl.a. ansvarar för den militära 

luftfartsmyndighetsfunktionen 

FM Försvarsmakten 

FOD Foreign Object Debris (Främmande skadliga föremål) 

FOM Flygoperationell manual 

FS Flygstaben 

FuhM Flygunderhållsmanual 

FV Flygvapnet 

IFTEX Försvarsmaktens instruktion för förvaring och transport av 

ammunition och övriga explosiva varor 

LMF F Ledning militär flygplats Fartyg 

LMF L Ledning militär flygplats Land 

MOA Materielområdesansvarig 

NOTAM Notice To Air Men 

NVD, G Night Vision Device, Goggles (Mörkerhjälpmedel) 

OC Operationell chef (högst ansvarig för en inom mil luftfartens 

operationella tjänster) 

PPR Prior Permission Required (Skriftligt landningstillstånd, 

Tillstånd i förväg erfodras) 

SNOWTAM Special Notice To Air Men 

SNOTAM  

SRA Security Restricted Area (Behörighetsområde) 

TSFS Transportstyrelsen författningssamling 

 

 


