
                               
                                   

                                         Ordningsregler och rekommendationer för
                                      verksamheter på flygplatsens område

Allmänt

Alla som befinner sig inom flygplatsens område bör följa dessa ordningsregler för att på bästa sätt
främja säkerheten och för att förebygga eventuella risker och skador. Även om flygplatsen numer är
en icke godkänd flygplats och platsens huvudverksamhet är trafikskoleverksamhet så kommer det
ändå det finnas tillfällen då det förekommer flygtrafik på området. Flygverksamheten bedrivs då i
samarbete med annan verksamhet på platsen.

För  att  få  landa  på  Gävle  flygplats  krävs  ett  speciellt  landningstillstånd,  PPR  (prior  permission
required). PPR erhålles av Lovéns trafikskola. Lovéns som utefter sin verksamhet på platta, taxibana
och rullbana bestämmer om det finns möjlighet att ge ett landningstillstånd. PPR: Tel: 026-420 67 84.
Observera att PPR inte gäller på flygstråket som tillhandahålls av flygklubben. 

Att vistas på flygplatsområdet.
• För att vistas på flygplatsområdet bör man iaktta försiktighet då det stundtals  är mycket

trafik på platta, taxibana och rullbana.

• Vid tillfällen då det är flygtrafik skall avstånd till flygplan och helikopter hållas med mycket
god marginal, då det kan vara svårt för en pilot att veta om dom har fri väg in på plattan.

• Obehöriga personer skall inte befinna sig innanför inhägnat område.

• Rökning är förbjuden inom hela flygplatsområdet och i stationsbyggnaden.

• Hundar skall vara kopplade och får inte springa löst.

Fordonstrafik inom flygplatsområdet
För att främja de verksamheter som verkar på flygplatsområdet skall försiktighet iakttas.
Fordonstrafik skall ha uppsikt över all annan trafik på området för att undvika incidenter och skador.
Fordon skall  vid pågående trafik med luftfartyg stanna upp och hålla  sig på behörigt  avstånd till
flygplan eller helikopter. 
Fordon bör lämna företräde för in-taxande flygplan eller helikopter.

Modellflygverksamhet
Valbo flygklubb ansvarar för att modellflyg utövas av medlemmar eller gäster till medlemmar i Valbo
flygklubb, ansluten till SMFF eller RCFF.
Modellflygning utgår ifrån gräs stråket utanför klubbstugan, och enligt upprättad flygområdes karta.
Flygning sker under dessa tider:
Måndag – Fredag                   kl. 08:00 - 20:00
Lördag – Söndag/helgdagar kl. 10:00 – 18:00



Vid de tillfällen det flygs med jetdrivna flygplan, får norra delen av rullbanan användas efter erhållet
PPR från Lovéns trafikskola. 
Radiopassning på frekvensen 123.600 krävs vid all modellflygning.
Personer som beträder gräs stråk/rullbana bör använda varselväst.
Hänsyn och samordning skall iakttas till övriga verksamheter på området.

Tankanläggning
Tankanläggningen är den del av flygplatsen som fortfarande kommer att vara i bruk.
När  flygplan  eller  helikopter  landar  för  att  tanka,  håll  behörigt  avstånd  till
tankanläggningen så att piloten förstår att du uppmärksammat dom.
Kör aldrig över tankutrustningen, slangar, jordkablar mm.
Håll behörigt avstånd till tankande flygplan och helikopter.
Fordon  får  inte  placeras  eller  parkeras  så  att  flygfordon  inte  kommer  åt
tankanläggningen.  Eller  att  på ett  sådant  sätt  blockera anläggningen så att  det  vid
brand eller risk för brand inte går att forsla bort flygfarkosten från anläggningen.

Över tankning
(Denna information kommer även att finnas som info blad i tankskåpen)
Vid eventuell över tankning finns absorbent (Absol) i den gröna plast lådan mellan de
båda tankskåpen.  Strö omedelbart  ut  detta  över  det  läckta bränslet  för  att  hindra
spridning. 
Vid större spill ring 112 och Gästrike räddningstjänst.
Vid brand eller risk för brand, ring 112.

Vid fel på tankanläggningen
Ring Gavle Drift & Service och meddela felet telefon: 026-17 82 60 


