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1. OMRÅDEN PÅ FLYGPLATSEN
1.2 Allmänt
Enligt Transportstyrelsens författningssamling , skall behörighetsområden
upprättas på varje säkerhetsgodkänd flygplats. Med behörighetsområde
avses de områden inom flygplatsen till vilket allmänheten generellt inte har
tillträde och till vilket det fordras att flygplatsens personal har särskild
behörighet. Ängelholm Helsingborg Airport är enlig Länsstyrelsen beslut, ett
skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305).
Till inhägnade områden, flygsidan och behörighetsområden på flygplatsen är
tillträde förbjudet för obehöriga. För personers tillträde till flygsidan och
behörighetsområden krävs särskilt tillstånd.
1.3 Områden på flygplatsen
Ängelholm Helsingborg Airport är indelat i följande områden (se bilaga till det
här dokumentet):
Flygsida (Bilaga 2)
 Hela flygsidan, flygplatsområdet innanför staket.
Behörighetsområden (Bilaga 6 och 7)
 Behörighetsområde – avgångshallar och Platta (Rött).
 Behörighetsområde – Bagagesortering (Lila).
Tillträdesbegränsad yta (Bilaga 5)
 Manöverområdet (Grönt).
 Flygledningstornet (blått).
Avgränsat område (Bilaga 4)
 Flygklubbsområdet
 Apron W
 Apron D
Krav på tillståndshandling till respektive område gäller för person och fordon.
1.4 Inpasseringspunkter
Inpasseringspunkter till flygsidan:
 Käglenäs grind.
 Grind platta W.
 Jetpak grind
 Flygklubbsgrind samt gånggrind
 Byggnad med gräns mellan land- och flygsida. OBS! krav på
säkerhetsavtal med flygplatsen om tillträde till flygsida skall ske från
verksamheters egna lokaler.
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Inpasseringspunkter till behörighetsområden:
 Behörighetsområde – avgångshallar och Platta via säkerhetskontroll
 Behörighetsområdet – bagagesortering Via säkerhetskontroll och
jetpakgrind.
1.5 Förbjudna föremål
Det får ej ske försäljning av förbjudna föremål inom behörighetsområden.
Förbjudna föremål som är nödvändiga för att personal skall kunna utföra sina
arbetsuppgifter kan tillåtas på ett behörighetsområde under förutsättning att
personen har tillstånd för de förbjudna föremålen. Sådant tillstånd framgår av
behörighetskortet.
1.6 Tillträde
Tillträde till områden på flygplatsen medges ej utan att person/fordon
uppvisar korrekt behörighetshandling med behörighet till det aktuella området
(tillträdeskontroll).
Vid passage till behörighetsområde fodras i förekommande fall även
genomgången säkerhetskontroll.
Personer medges endast tillträde till behörighetsområden när de är i tjänst
och har ett giltigt skäl att befinna sig där. Personal får ej använda
behörighetshandling i privata ärenden.
1.7 Ansvar
Den person som passerar genom grind eller dörr till och från ett område med
krav på behörighetshandling ansvarar för att denna stängs och att ingen
obehörig passerar.
Om person eller fordon upptäcks på område med krav på
behörighetshandling utan giltig behörighetshandling skall personen/fordonet
anmälas till flygplatsens säkerhetsansvarig eller säkerhetspersonal.
1.8 Sanktioner och påföljd
Vid överträdelse av bestämmelser som framgår av det här dokumentet, kan
behörighetshandling – tillfälligt eller permanent – återkallas efter beslut av
flygplatsens säkerhetsansvarige. Aktuell arbetsgivare meddelas om att
indragning ska ske eller har skett.
Vid särskild överträdelse eller om det föreligger risk för allvarligt missbruk av
behörighetshandling får beslut fattas av tjänstgörande säkerhetspersonal om
omedelbar återkallelse av behörighetshandling.
Vid överträdelse mot att följa Airport Regulation kan skriftlig varning tilldelas,
vilket registreras av flygplatsens säkerhetsansvarige. Efter två skriftliga
varningar inom ett år kan behörighetshandlingen dras in under 14 dagar vid
tredje tillfället. Vid allvarlig överträdelse, såsom att uppsåtligen underlåta att
följa Airport Regulation kan indragning av behörighetshandling ske utan
skriftlig varning under en begränsad period som fastställs av flygplatsens
säkerhetansvarig.
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Överträdelse genom att ej ha säkerhetskontrollerats, eller tagit sig olovligen in
på behörighetsområde beivras; polisanmälan för olaga intrång kommer
upprättas. Undantag gäller för personal i ordnings- och säkerhetstjänst vid
tjänsteuppdrag. Arbetsgivare som försummat att återlämna
behörighetshandling kan få sin rätt till behörighetshandlingar återkallad.

2. FLYGPLATSENS UTFORMNING OCH FYSISKT
TILLTRÄDESSKYDD
2.1 Allmänt
I utformningen av flygplatsen, passagerarterminalen och andra byggnader
med direkt tillträde till behörighetsområde skall följande väsentliga krav
beaktas:
o Säkerhetsåtgärder vidtas avseende passagerare, bagage, frakt, kuriroch expresspaket, post, catering samt flygföretagens hangarer, lager
och förråd.
o Skydd och kontroll av tillträde till flygsida, behörighetsområden och
andra känsliga områden och anläggningar på flygplatsen, såsom
anläggningar för kraftförsörjning, transformatorstationer,
flygledningstorn, navigeringsanläggningar samt bränsle och
kommunikationsanläggningar.
2.2 Belysning
Ramper och andra uppställningsområden skall vara tillräckligt upplysta och
belysningen ska framför allt belysa flygplatsens sårbara områden.
2.3 Staket
Inhägnaden mellan flyg- och landsida skall bestå av ett staket.
Området inom 2 meter innan staket som gränser mot flygsida skall vara fritt
från föremål som kan underlätta forcering. Verksamhets- eller
anläggningsansvarig som har tillträde till sådant område är skyldig att tillse att
området hålls fritt från sådana föremål. Det skall finnas ett intrångsskydd på
en byggnad som utgör gräns mellan land- och flygsida.
2.4 Övrigt
För flygplatsen gäller följande avseende tillträdesskydd:
 Mellan land- och flygsida skall antalet inpasseringsställen, såväl för
personer som för fordon, begränsas till minsta möjliga antal.
 Inpasseringsställen till behörighetsområden skall vara bemannade
eller tekniskt övervakade.
 Obemannade grindar för fordon får endast finnas för
räddningstjänstens ändamål.
 Tillfartsvägar som inte används skall vara blockerade.
 Servicevägar som finns på landsidan och som leder mot flygsidan eller
vid inflygningsljusen skall förses med låsta bommar eller annat som
förhindrar forcering.

Dokument nr: AR AGH 19 2013
Datum: 2015-02-05
Sida 5 av 13

 Inhägnader, där fordon kan köras ända fram till densamma, skall vara
försedda med forceringsskydd.
 Inhägnaden skall utformas så att en effektiv övervakning kan ske och
övervakas med tekniska hjälpmedel och genom patrullering.
 Fordon med tillstånd att vistas inom behörighetsområden skall
minimera antalet in- och utpasseringar mellan land- och flygsida.
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KARTOR OCH RITNINGAR
Karta visandes fastighetsområde

Ängelholms Flygplats AB
SE-262 91 Ängelholm
Tel: +46 431 48 45 00, Fax: +46 431 48 45 10
Organisationsnummer: 556814-2896, Bankgiro: 731-5112
www.angelholmhelsingborgairport.se, info@angelholmhelsingborgairport.se

Dokument nr: AR AGH 19 2013
Datum: 2015-02-05
Sida 7 av 13

Karta visandes staketgräns
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Karta visandes skyddsobjektgräns
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Karta visandes avgränsatområde
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Karta visandes tillträdesbegränsatområde
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Karta visandes terminalområdets behörighetsområde
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Karta visandes inre behörighetsområden i terminalbyggnad och direkt angränsande
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Karta visandes flygplatsens lägesanvisning

