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Flygsäkerhetspolicy

Safety Policy

Allmänt

General

Det åligger samtliga verksamhetsutövare
inom flygplatsen att se till att egen och
anlitad personal har kännedom om och
följer denna policy.

It is up to all airport operators to ensure
that their own and hired staff are aware
of and comply with this policy.

Flygsäkerhetspolicy

Safety Policy

Flygsäkerheten har alltid högsta
prioritet över kommersiella, operativa,
miljömässiga eller sociala krav.
Prioritering av flygsäkerheten ska
genomsyra hela flygplatsens verksamhet
och det förebyggande arbetet.

Flygsäkerhetsmål
Flygplatsens verksamhet ska:





inte förorsaka eller bidra till
någon olycka, något allvarligt
tillbud, något tillbud eller någon
personskada på flygplatsen
uppfylla flygsäkermyndigheternas
krav
så långt det är praktiskt möjligt
minimera risken för att fel i
flygplansdata bidrar till att en
olycka inträffar

Flygsäkerhetsstandard
Flygplatsen ska ständigt sträva efter att
förbättra flygsäkerheten för att nå
högsta nivå.
Flygplatsen ska uppfylla alla tillämpliga
EU-förordningar, luftfartslag,
luftfartsförordning och
Transportstyrelsens föreskrifter samt
överväga förekommande praxis.

Flygsäkerhetskultur,
händelserapportering och
utredningar
"Just culture" är ett förhållningssätt där
personalen inte straffas för sina misstag,
försummelser eller felaktiga beslut som
fattas av dem inom deras arbets- och
kompetensområde, men där grov
vårdslöshet, avsiktliga och destruktiva
handlingar inte tolereras.

Safety has always the highest
priority over commercial, operational,
environmental or social requirements.
Priority of safety shall affect the entire
airport operations and its proactive work.

Safety objectives
The airports operation shall:





not cause or contribute to any
accident, any serious incident,
incident
or personal injury at the Airport
fulfill the requirements of the air
safety authorities
as far as practicable, minimize
the risk of failure of aircraft data
to
cause an accident to occur

Safety Standard
The Airport will constantly strive to
improve aviation safety to reach the
highest level.
The Airport must comply with all
applicable EU-regulations, Aviation
regulations and Swedish Transport
Agency regulations and consider existing
practices.

Safety culture, incident reporting
and investigations
"Just Culture" is an attitude where staff
are not punished for ther misstakes,
omissions or wrong decisions made by
them in their field of work and
competence, but gross neglience and
deliberate and destructive actions are
not tolerated.

Straffriheten omfattar inte straffrättsliga
åtgärder och gäller under förutsättning
att var och en rapporterar sådana
händelser som man:




varit involverad i,
blivit vittne till eller
på annat sätt fått kännedom om

All personal har skyldighet att rapportera
flygsäkerhetsrelaterade händelser.
Rapporterade händelser utreds för att
grundorsaken till det inträffade ska
kunna identifieras.

Impunity does not include criminal
proceedings and applies provided that
each person reports such events as one:




been involved in,
witnessed or
in other way got to know

All personal are required to report flight
safety related events.
Reported events are investigated to
identify the root of cause of the
occurence.

