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BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER
Allmänt
Det här är flygplatsens bestämmelser för brandskydd. Var och en som arbetar i någon
verksamhet inom flygplatsen är skyldig att känna till och efterfölja dessa bestämmelser.
Vidare skall man känna till var i närområdet släckutrustning finns tillgänglig, hur den
används samt hur räddningstjänsten kan larmas.
Det åligger varje företag eller myndighet, verksam inom flygplatsen, att se till att egen
personal besitter dessa kunskaper och/eller färdigheter.
Förbud och restriktioner
Det är bl.a. förbjudet att
- Röka inom Säve Flygplats byggnader samt i eller inom 20m från luftfartyg,
uppställningsplats för luftfartyg, hangar, tankbil och bränsleanläggning. Förbudet gäller
även i tillfälliga personalbodar och fordon inom dessa områden. Detta förbud gäller dock
inte i lokaler/platser särskilt avsedda för rökning.
- Uppgöra eld eller utföra heta arbeten inom flygplatsen (utomhus såväl som inomhus)
annat än på härför iordningsställda och godkända lokaler/platser eller efter särskilt
tillstånd från flygplatsräddningstjänsten.
- Tanka drivmedel inne i hangarbyggnad.
- Tvätta inomhus med brandfarliga vätskor av klass 1, såsom bensin, bensol, sprit, aceton
och dylikt.
- Köra flygplansmotorer inne i hangarbyggnad.
Sprutmålning får endast ske i härför särskilt i ordningsställda lokaler, i annan verkstad endast
med särskilt tillstånd från flygplatsens fastighetsägare.
Gastuber skall, då de ej användes, förvaras i enlighet med gällande föreskrift (SÄIFS1998:7)
och på väl markerade platser. Vid tillfälliga arbeten förvaras de lämpligast utomhus i
välventilerade, skyltade plåtskåp/containers som är skyddade för påkörning.
Oljiga trasor, sopor och dylikt skall läggas i härför avsedda plåtkärl med tättslutande
självstängande lock.).
Heta arbeten
Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning kallas ”Heta arbeten”. Alla heta arbeten
som inte utförs i lokaler speciellt inrättade för ändamålet, typ verkstad, fordrar särskilt
tillstånd.
Hetarbetaren skall ha tecknat fullgod ansvarsförsäkring.
Obs! Om luftfartyg kommer inom 20 m från arbetsstället måste det heta arbetet avbrytas!
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Heta arbeten
Ansökan om hetarbetstillstånd erfordrar att både hetarbetare och brandvakt kan uppvisa
giltigt certifikat för heta arbeten. Sådant certifikat kan erhållas från Svenska
Brandskyddsföreningen efter genomgången utbildning. Tillståndet skall vid kontroll kunna
uppvisas.
Tillstånd för heta arbeten samt brandlarmsavstängning skall ansökas hos den tekniska chefen.
Ansökan görs helst senast dagen innan arbetet skall utföras. Vid akut ansökan kan garanti ej
lämnas för att tillstånd och/eller larmavstängning blir utfört inom tre (3) timmar.
Vid hetarbetstillstånd/larmavstängning:
Kontakta trafikkontoret: 031-92 72 36
För heta arbeten i utrymmen som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara, skall
tillstånd sökas hos den kommunala räddningstjänsten.
Utlöses brandlarm p.g.a. att vad som sägs i detta AR inte iakttagits eller eljest genom åverkan
eller annan oaktsamhet, kommer en avgift att tas ut för utryckningen.
Släckutrustning
Släckutrustning finns som handbrandsläckare (pulver, skum eller CO2) eller
inomhusbrandposter utplacerade i byggnaderna. Släckutrustningen är skyltad enligt svensk
standard.
Restvärdesvagn med brandsläckare, absol, yxa och spade finns uppställd utanför garageport
vid uppställningsplats 3.
Brandsläckare som utlösts, eller är behäftad med fel eller andra brister, skall omgående
anmälas till personal på flygplatsen.
Förbud och restriktioner
Ring alltid 112 vid brand eller annan akut händelse!
Obs! Slå först 0 för att komma ut på linjen. (Gäller Säve Flygplats interna nät).
 Tala om vem du är och varifrån du ringer
 Tala om vad som hänt och var
 Möt upp räddningstjänsten och lämna nödvändig information
I byggnad med automatiskt brandlarm: Ring 112 och bekräfta att det verkligen brinner.
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Safety
Fordon, motorer etc. inom tankningsområde
Där tankning pågår får ingen öppen eld förekomma, likväl skall fordonsmotorer eller andra
motorer som alstrar hög värme vara frånslagna.
Elektrisk utrustning får användas inom tankningsområdet endast om den uppfyller av
Svenska Elektriska Kommissionen uppställda krav för användning inom ett sådant område.
Utrustningen skall ständigt hållas i fullgott skick. Anslutning eller frånkoppling av elektrisk
utrustning får ej ske under tankning.
Drivmedel, annan brand- och miljöfarlig vara samt anläggningar och utrustning i anslutning
härtill skall handhas med största ordning, renlighet och försiktighet.
Miljö
Vid all hantering av brandfarliga varor skall risken för brand, explosion och miljöfara
beaktas.
Spill skall om möjligt omgående samlas upp av den som förorsakat spillet. Läckage skall om
möjligt omedelbart tätas.
Flygplatsens personal skall omedelbart informeras på 031-92 72 36.
Referens
Lagar och författningar
 Arbetsmiljölagen, SFS 2003:365, 2kap 4§, skyddsåtgärder mot brand m.m.
 Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, 2kap 4§, skyldigheter vid farlig
verksamhet.
 Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 1992:9 6§, tillstånd för svetsning.
SBF Säkerhetsregler
 Svenska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för hetarbeten, samstämmer med
försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter.
 Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter.
 Bestämmelser bl.a. om nedsättning av skadereglering om reglerna försummas.
 Transsportstyrelsens författningssamling, luftfart, TSFS.
 TSFS 2019:19, Drift av godkänd flygplats.
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