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TILLTRÄDE FÖR PERSON
Tillståndshandlingar
Följande tillståndshandlingar ger tillträde till respektive område för person.
Flygsidan (vitt)
- Permanent behörighetskort utfärdat av Säve Flygplats.
- Tillåtelse från verksamhetsutövare som själv hanterar inpasseringskontroll från det egna
området/byggnad till flygsidan.
Manöverområdet (taxibana, rullbana, stråkytor, FATO) (orange)
- Permanent behörighetskort utfärdat av Säve Flygplats med orange färgmarkering,
- Besökare under förutsättning att en ledsagare medföljer samt att ledsagaren har
behörighet till området.
- Tjänstekort från Transportstyrelsen,
- Tjänstelegitimation utfärdat av Polismyndigheten,
- Tjänstelegitimation utfärdat av Tullverket
Ansökan om behörighetskort finns att hämta på www.saveflygplats.com.

TILLTRÄDE FÖR FORDON
Allmänt
För fordons tillträde till flygplatsområdet krävs särskilt tillstånd – passerkort.
Områden med krav på tillståndshandling
Flygsidan (vitt)
- Hela flygsidan.
Manöverområdet (orange)
- Taxibana, rullbana, stråkytor, FATO
Tillståndshandlingar
Följande tillståndshandlingar ger tillträde till respektive område.
Flygsida (vitt)
- Passerkort utfärdat av Säve Flygplats med vit färgmarkering, eller orange/vit
färgmarkering.
Manöverområdet (orange)
- Passerkort utfärdat av Säve Flygplats med orange/vit färgmarkering.
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Undantag
Utryckningsfordon har generell behörighet att inpassera vid utryckningssituationer. I övriga
fall betraktas sådana fordon som besökare i de fall de saknar passerkort.
Ansökan om passerkort finns att hämta på www.saveflygplats.com.

ESKORTERAT TILLTRÄDE
Person
Person med behörighetskort har rätt att eskortera person på de ytor och områden till vilka den
som eskorterar har behörighet till.
Den som eskorterar skall alltid ha den eskorterade under uppsikt och i rimlig utsträckning se
till att den/de eskorterade personen/personerna inte överträder några säkerhetsbestämmelser
samt för att i rimlig utsträckning förhindra att olagliga handlingar sker.
Fordon
Eskort på flygsidan och manöverområdet
Eskortering av fordon får endast ske av behöriga personer med behörigt
fordon. Behöriga personer och fordon innefattar person med permanent tillstånd samt fordon
med permanent passerkort för avsett område.
Den som eskorterar skall alltid ha den eskorterade under uppsikt och i rimlig utsträckning se
till att den/de eskorterade personen/personerna inte överträder några säkerhetskrav samt för
att i rimlig utsträckning förhindra att olagliga handlingar sker.

PERMANENTA BEHÖRIGHETSKORT
Behörighetskort
Behörighetskort utfärdas efter inkommen och godkänd ”ansökan om behörighetskort”.
Behörighetskort till Flygsidan (vit) utfärdas till den som har:
- Har ett klart behov av ett behörighetskort.
- Tagit del av Säve Flygplats flygsäkerhetsanvisningar
Behörighetskort till Manöverområdet (orange) utfärdas till den som har:
- Har ett klart behov av ett behörighetskort.
- Tagit del av Säve Flygplats flygsäkerhetsanvisningar
- Utbildning radiokommunikation
- Utbildning framföra fordon på manöverområde
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Behörighetshandling begränsas till att endast gälla till de områden som den som
behörighetshandlingen avser har ett driftsmässigt behov utav.
Behörighetskorts utformning och indelning
Behörighetskortet har följande områdesindelning och begränsningar genom färger:
Färg

Område
Flygsida
Manöverområde (Taxibanor, rullbana, stråkytor, FATO)

Behörighetskortets giltighetstid är högst tre år.
Behörighetskortets giltighetstid framgår av behörighetskortet.
Villkor och skyldigheter – behörighetskort
Följande villkor och skyldigheter gäller för behörighetskort:
- Förbud att låna ut eller överlåta behörighetskortet till annan.
- I tjänsten bära behörighetskortet väl synligt.
- Uppvisa behörighetskortet på begäran.
- På begäran från flygplatsen eller då anställningen avslutas, återlämna behörighetskortet.
- Om behörighetskortet skadas, förloras eller har blivit stulet, skall detta omgående
rapporteras till flygplatsens personal.
- Om person påträffas på ett behörighetsområde utan giltigt behörighetskort är innehavare
skyldig att anropa vederbörande och avkräva förklaring samt rapportera händelsen.

PASSERKORT
Ansökan om och utfärdande av passerkort
Passerkort utfärdas efter inkommen och godkänd ”ansökan om passerkort”.
Passerkort utfärdas till:
- Fordon som används av myndigheter i myndighetsutövning.
- Fordon som används för räddningstjänständamål.
- Fordon i annan utryckningsverksamhet.
- Efter ansökan från av flygplatsen anlitade entreprenörer med uppdrag på flygsidan eller
ett behörighetsområde
- Efter särskild prövning och beslut ifrån flygplatsens verksamhetsansvarig.
- Passerkort orange utfärdas till de som har utbildning i radiokommunikation, praktisk
utbildning i att framföra fordon på manöverområdet.
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Passerkort begränsas till att endast gälla till de områden som den som passerkortet avser har
ett driftsmässigt behov utav.
Passerkort utformning och indelning
Passerkortet har följande områdesindelning och begränsningar genom färger:
Färg

Benämning

Typ av område

Flygsidan, dock ej
manöverområdet

Flygsida

Flygsidan, samt
manöverområdet

Manöverområdet

Passerkortets giltighetstid är högst ett år. Passerkortets giltighetstid framgår av passerkortet.
Villkor och skyldigheter - Passerkort
Följande villkor och skyldigheter gäller för passerkort:
- Förbud att låna ut eller överlåta passerkortet till annan.
- I fordonet placera passerkortet väl synligt.
- På begäran uppvisa passerkortet.
- På begäran från flygplatsen eller då anställningen avslutas, återlämna passerkortet.
- Om passerkortet skadas, förloras eller har blivit stulet, skall detta omgående rapporteras
till flygplatsens personal.
- Om fordon påträffas på flygsidan, manöverområdet eller behörighetsområde platta utan
giltigt passerkort är innehavare skyldig att anropa vederbörande och avkräva förklaring
samt rapportera händelsen.
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