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2 506 543

24 702 419

495 734

1 059 194

260 500

1 197 550

463 559

231 619

2 219 565

6 375 512

Källa: Swedavia Invoice System

Om Swedavia

Åre-Östersund

Malmö

Ronneby

Göteborg-Landvetter

Luleå

Umeå

Stockholm-Arlanda

Bromma-Stockholm

Visby

Kiruna

• Swedavia AB bildades den 1 april 2010

• Omsättning: 5 546 MSEK

• Resultat efter skatt: 717 MSEK

• Medarbetare: ca: 2 900

• 39,5 miljoner passagerare



Säkerhet, en grundförutsättning för vår verksamhet

Säkerhet på flygplats delas upp i två 

begrepp; Safety och Security.

• Safety handlar om teknisk/operativ 

flygsäkerhet för att förhindra olyckor

• Security är en kombination av åtgärder 

med mänskliga och materiella resurser 

avsedda att skydda den civila luftfarten 

mot olagliga handlingar. 



Safety

• Certifikat

• Säkerhetsledning

• Drift av flygplats

• Bansystem och visuella hjälpmedel

• Räddningstjänst

• Utrustning och installationer

• Hinderbegränsningar

• Flygplatsdata Flygplatschef

Verksamhetsansvarig

Operativt  
ansvarig

Tekniskt   
ansvarig

Flygsäkerhets-
koordinator

Säkerhets-

direktör

FUNKTIONS

-STYRNING DELEGERING

VD

Styrelse
Vem ansvarar för vad…..



5

Nationella 
regelområden

Nationella 
regler

EU regler

Internationella 
regler

ICAO

Europeiska 
Unionen

Sverige

TSFS
Serie AGA

TSFS

Serie SEC

TSFS 

Serie ANS



Syfte och mål tillsyn flygplats
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• Transportstyrelsen utövar tillsyn över samtliga 

svenska flygplatser

Att utöva tillsyn innebär att man kontrollerar och 

följer upp flygplatsernas verksamhet för att 

säkerställa att säkerheten upprätthålls.

• Tillsynen utgör även grunden för 

Transportstyrelsens prövning av flygplatsens 

drifttillstånd (certifikat) som genomförs med 

jämna mellanrum eller vid förändringar på 

flygplatsen.

• Säkerställa myndighetskraven och se till att 

driften av Swedavias flygplatser är säkra och 

trygga för våra anställda och våra kunder 



• Utförs av Transportstyrelsen

Transportstyrelsens Verksamhetskontroller

• Utförs på våra flygplatser inom Safety och Security

• Utförs av Swedavias kvalitetsgrupper i enlighet med lagd revisionsplan

Swedavias interna verksamhetsrevisioner

• Utförs på egen och externa aktörers verksamhet

• Utförs av flygplatsens egen personal

• Flygplatsens lokala verksamhetsrevison ska säkerställa att flygplatsens lokala system för 
säkerhetsledning uppfyller förskrifter och mål i flygplatsens verksamhetshandbok. 

• Verksamhetsansvarig utser personal och tillser att revisionerna utförs enligt revisionsplan

Flygplatsernas lokala verksamhetsrevisioner

• Utförs på egen verksamhet

• Utförs av flygplatsens egen personal i det dagliga arbete

• Verksamhetsansvarig tillser att egenkontrollerna utförs planenligt och regelbundet 

Flygplatsernas egenkontrollverksamhet

Koncern

Security & Safety

Transport-

styrelsen

Flygplatsen

Flygplatsen
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Security Safety



Riskbaserade & Fokusområden
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Regelverk
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• Avvikelser tydligt kopplade till regelverk

• Enhetlig tolkning av regler

• Regelutveckling

• Kommunikation
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På våra flygplatser skall inga händelser 

inträffa som medför en osäker start, 

landning eller taxning.



Tack, och välkommen till våra flygplatser!


