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Systematiskt brandskyddsarbete på Ängelholm Helsingborg Airport
Allmänt
Envar som har sin verksamhet inom Ängelholm Helsingborg Airport, är skyldig att äga
kännedom om gällande brandskyddsföreskrifter, var inom arbetsplatsen befintlig
brandsläckningsmateriel finns och dess användning, var befintliga utrymningsvägar finns
liksom hur räddningstjänsten larmas.
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Ordningsföreskrifter
Sprutmålning
Gastuber
Oljigatrasor, sopor och dylikt
Olje- och drivmedelspill
Alarmering
Övrigt
Brandmatriel

1. Ordningsföreskrifter
Det är förbjudet att:
•

•
•
•
•
•

Röka på stations- och hangarplattor (gäller även i fordon som befinner sig på dessa
områden) samt i terminalen. Ansvarig flygplatspersonal tillser att passagerare iakttar
rökningsförbud vid vistelse på stationsplattan och i terminalen.
Röka inom övriga delar av flygplatsens flygsida (airside)
Göra upp eld inom flygplatsen annat än efter särskilt tillstånd av Ängelholms
Flygplats AB.
Utan tillstånd utföra ”heta arbeten”. Tillstånd inhämtas av Ängelholms Flygplats AB.
Tvätta inomhus med brandfarliga varor av första klass, såsom bensin, bensol, sprit,
aceton m.m.
Tanka luftfarkoster inomhus.

2. Sprutmålning
Sprutmålning får äga rum endast i härför särskilt iordningsställd lokal. sprutmålning måste
äga rum i verkstad e.d., som ej är utrustad med de särskilda anordningar som erfordras, skall
tillstånd inhämtas i varje särskilt fall från Ängelholms Flygplats AB.
3. Gastuber
Gastuber skall, då de ej begagnas, förvaras på härför regelsmässigt utmärkta platser.

AIRPORT REGULATION
AR AGH 14 2013 2013-11-06

4. Oljiga trasor, sopor och dylikt
Oljiga trasor, sopor och dylikt får ej kvarlämnas på arbetsplatsen utan skall läggas i härför
avsedda plåtkärl med tättslutande och självstängande lock.
5. Olje- och drivmedelsspill
Den som orsakar olje- och drivmedelsspill skall omedelbart anmäla detta till flygplatsens
räddningstjänst för sanering och bortforsling samt göra en miljöanmälan enligt direktiv.
Kostnad för borttagandet debiteras den vållande.
6. Alarmering
Vid inträffat eller förmodat haveri eller förhöjd beredskap sker alarmering från
flygtrafikledningen.
Alarmering vid inträffat haveri kan även ske från brandgarage och Ängelholm Flygplats AB
personalkorridor.
Åtgärder vidtages enligt plan för räddningstjänst för Ängelholm Helsingborg Airport.
I terminalbyggnaden finns automatiskt brandlarm med kopplade brandskåp.
Vid brand eller explosion på flygplatsområdet eller vid annat tillbud som kräver insats av
räddningstjänsten, alarmeras flygplatsens räddningstjänst via radio eller per telefon tel:
0431-48 45 20.(Operativ koordinator).
Vid haveri eller annan olycka som inträffar utanför flygplatsens öppethållningstid sker
alarmering via 112
7. Övrigt
Ambulans tillkallas per telefon 112.
Provning av flygplatsens alarmanläggning sker varje söndag med hänsyn till ordinarie tjänst.
8. Brandmateriel
Inom Ängelholms Flygplats AB:s byggnader finns handbrandsläckare tillgängliga. Platser är
markerade med skyltar.
Brandsläckare finns uppställda vid luftfartygs uppställningsplatser.

AIRPORT REGULATION
AR AGH 14 2013 2013-11-06

Kontroll och underhåll av Ängelholms Flygplats AB:s brandsläckningsmateriel utföres av
flygplatsens personal.
Använd brandsläckare får ej återställas på sin plats. Meddelande om användandet skall
omedelbart lämnas till Operativ koordinator vid flygplatsen, tel: 0431-48 45 20. Operativ
koordinator ombesörjer att brandsläckaren återställs i driftdugligt skick eller ersätts
med fylld släckare.
Skador i övrigt på brandsläckningsmateriel anmäls på samma sätt.
Felanmälan tel: 0431-48 45 20.

