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ALLMÄNT
Syftet med detta AR är att beskriva ordningsregler som gäller på flygplatsområdet för StockholmVästerås Flygplats, nedan kallad flygplatsen.

1.1

Begrepp
Med flygplatsområdet avses i dessa ordningsregler flygplatsens passagerarterminal med intilliggande beläget vägsystem, utomhus belägna parkeringsområden samt utomhus och inomhus belägna områden dit allmänheten enligt uppsatta staket, anslag eller dylikt inte äger tillträde.
Med behörighetsområde avses enligt Transportstyrelsen Luftfarts författningssamling, en flygplats flygsidor, till vilka tillträdet kontrolleras för att rimligen garantera säkerheten. Sådana områden omfattar vanligtvis avgångsområden för passagerare mellan säkerhetskontroller och luftfartyg, områden för bagagehantering på en flygplats.
Med särskilt tillstånd avses i dessa föreskrifter tillstånd som utfärdats av Stockholm-Västerås flygplats säkerhetsansvarig, eller av denne utsedd person. Detta tillstånd ska vara skriftligt och kunna
uppvisas på anmodan av behörig personal.
Med behörig personal som sägs i dessa föreskrifter avses, verksamhetsansvarig, säkerhetsansvarig, säkerhetsvakt, operativ chef och övrig flygplatspersonal.
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TRAFIKALT

2.1

Vistelse inom flygplatsområdet
Personer i ärenden som inte omfattas av verksamheten inom flygplatsområdet får inte uppehålla
sig där. Personer, som uppehåller sig inom flygplatsområdet är skyldiga att på uppmaning av behörig personal uppvisa skriftligt tillstånd, styrka ändamålet med vistelsen, eller annars ge en godtagbar förklaring till sin vistelse där.
Personer som kan antas vara under 15 år och inte synbarligen är i sällskap med målsman eller annan vuxen person, är skyldiga att på uppmaning av behörig personal, styrka sin ålder, såvida det
inte sker i direkt anslutning till egen eller någon anhörigs avresa från eller ankomst till flygplatsen.

2.2

Allmänna sammankomster
Allmänna sammankomster och demonstrationer får inte förekomma i flygplatsens terminalområden utan särskilt tillstånd.

2.3

Alkohol
Alkoholdryck med mer än 2,25 volymprocent får inte förtäras inom flygplatsområdet på andra
platser än där utskänkning är tillåten.
Personer synbart påverkade av alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel får inte uppehålla sig inom det område som anges i 1.1.
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Försäljning, affischering, reklam, opinionsyttringar mm inom flygplatsområdet
Försäljning, utbjudande av tjänster, marknadsundersökningar, enkäter, visningar av passagerarterminaler och dessas system för enskilda grupper eller liknande verksamheter, samt affischering,
annonsering, liksom upprättande av annonstavlor, reklamskyltar, penninginsamlingar, utdelande
av flygblad, märken eller dekaler får inte ske utan särskilt tillstånd.

2.5

Fordon
Motordrivna fordon, släpfordon, terrängfordon, efterfordon, sidovagnar, cyklar och andra fordon
får inte framföras eller uppställas på annan än för ändamålet avsedd plats eller utrymme utan
särskilt tillstånd. Undantagna är fordon som avses att transporteras ombord på ett luftfartyg, eller som är att hänföra till handikappfordon.

3

SAFETY
Event på flygplatsen som kan ha flygsäkerhetspåverkan, exempelvis som inkluderar starkt ljus eller hinder, får ej genomföras utan tillstånd.

4

SECURITY

4.1

Vapen, sprängämnen och fyrverkerier mm
Skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som jämställs med skjutvapen enligt Vapenlagen
(1973:1176) vilka innehas med stöd av lag, annan författning eller särskilt beslut, får medföras
endast av passagerare och i direkt anslutning till avresa eller ankomst till flygplatsen.
Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som enligt knivlagen (1988:254) får inte innehas på flygplatsområdet. Förbudet gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i
utrusning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets
art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.
Sprängämnen, pyrotekniska varor eller andra varor som kan bringas att explodera eller orsaka
skada eller obehag samt brandfarliga varor eller ämnen får inte införas inom flygplatsområdet
utan särskilt tillstånd, om de inte är auktoriserade för transport av ett flygföretag.
Inom behörighetsområdena gäller förbud för passagerare, personal och besökare att medföra
vissa föremål till behörighetsområden och ombord på flygplan. Föremål som inte får medföras till
behörighetsområden eller ombord på flygplan utan särskilt tillstånd, omfattas av skjutvapen och
andra vapen, spetsiga/skarpa vapen och föremål, tillhyggen, explosiva och brandfarliga ämnen
samt kemikalier och giftiga ämnen.

4.2

Störande uppträdande mm
Personer med störande förargelseväckande, eller på annat sätt olämpligt uppträdande eller beteende, får inte uppehålla sig inom flygplatsområdet. Plats eller anordning som inte är avsedd för
ändamålet får inte användas som liggplats utan medgivande av behörig personal.
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Fotografering, ljudupptagning mm
Filmproduktion, radioproduktion, videoproduktion, fotografering, och liknande verksamhet, som
inte är av privat karaktär eller i en omfattnings som stör verksamheteten får inte ske utan särskilt
tillstånd av flygplatsen.
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MILJÖ

5.1

Nedskräpning
Nedskräpning, nedsmutsning, nedklottring, uttömmande av vätskor samt kvarlämnande av glas,
burkar, emballage eller annat avfall på annan än för ändamålet avsedd plats eller utrymme är
inte tillåtet.
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AVTALSOMRÅDE
På flygplatsen finns områden benämnda avtalsområden, innanför staketet där företag, organisationer, skolor och enskilda hyresgäster bedriver verksamhet.
Verksamhetsutövarnas rättigheter och skyldigheter avseende luftfartsskydd ska innan tillträde
beviljas regleras i ett säkerhetsavtal.

7

UPPFÖLJNING OCH EFTERLEVNAD
Vid överträdelse eller missbruk av ovanstående bestämmelser kan behörighetshandling, visitorrätt samt nycklar tillfälligt eller permanent, dras in efter beslut av Stockholm-Västerås flygplats säkerhetsansvarig, eller av denne utsedd person. Beslut om indragning kan ske med omedelbar verkan. Sanktioner kan även göras genom skriftlig varning, vilket kommer att registreras i flygplatsens behörighetssystem.
Säkerhetsansvarig, eller av denne utsedd person, kan återkalla samtliga behörighetshandlingar,
visitorrätt samt nycklar som finns utfärdade på företaget om företaget bryter mot securityavtal
eller securityklausul i annat avtal.
Säkerhetsansvarig, eller av denne utsedd person, kan även besluta om indragning av behörighetshandling, visitorrätt samt nycklar av andra säkerhetsmässiga skäl med påverkan på luftfartsskyddet.
Om indragning av behörighetshandling, visitorrätt eller nyckel sker så ska överklagan inkomma till
flygplatsens säkerhetsansvarige senast 14 dagar efter meddelat beslut från Stockholm-Västerås
flygplats säkerhetsansvarig, eller av denne utsedd person.
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