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Definition Marktjänster

Tjänster som tillhandahålls på flygplatser omfattande säkerhetsrelaterad verksamhet 

inom områdena: 

• övervakning på marken, 

• flygklarering och kontroll av lastning, 

• passagerartjänster, 

• bagagehantering, 

• fraktgods och posthantering, 

• hantering av luftfartyg på plattan,

• luftfartygstjänster, 

• bränsle- och oljehantering, 

• lastning av catering 
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Grundläggande krav för flygplatser, bilaga VII

4.1 Ansvar hos leverantörer av marktjänster :

a. Förfoga över alla erforderliga resurser, 

b. Följa förfaranden i flygplatsmanualen, 

c. Tillhandahålla marktjänster enl. förfaranden från 

luftfartygsoperatören

d. Tillhandahålla manualer för drift och underhåll av 

marktjänstutrustningen 
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Grundläggande krav för flygplatser, bilaga VII

4.1 Ansvar hos leverantörer av marktjänster, forts :
a. Erforderliga resurser

b. Följa förfaranden i flygplatsmanualen, 

c. tillhandahålla marktjänster enl. förfaranden från luftfartygsoperatören

d. manualer för drift och underhåll av marktjänstutrustningen finns

e. Lämpligt utbildad och kvalificerad personal, utbildnings- och 

kontrollprogram upprätthålls

f. Säkerställa att dess personal är fysiskt och psykiskt lämpliga att 

utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt 
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Grundläggande krav för flygplatser, bilaga VII

4.2 Ledningssystem:

1. införa och upprätthålla ett ledningssystem, samordnat med 

flygplatsoperatörens

2. införa ett system för rapportering av händelser, överföra alla 

händelser till flygplatsoperatörens och luftfartygsoperatörens 

rapporteringssystem 

3. utarbeta en manual för marktjänster och arbeta i enlighet med den
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Deklaration leverantörer av marktjänster

Organisationer som omfattas av kraven

ska deklarera sin förmåga till Transportstyrelsen.

Certifiering krävs inte.  
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EASA’s Groundhandling Roadmap

• Regelutveckling (”Fast track”)

• Säkerhetshöjande åtgärder

• Stort fokus på industristandarder och ”best 

(good) practise”



RMT.0728 Development of requirements for ground handling 
Develop IR/AMC & GM to ensure compliance with the essential requirements contained in Annex VII to the NBR. This will 
consider operational requirements, organisational requirements and authority requirements, as deemed necessary. 
Detailed objectives and actions will be defined by a GH Roadmap that will be subject to a focused consultation in 
Q1/2019. 
Owner Affected stakeholders
EASA FS.2 CAs, ground handling service providers, aerodrome operators, air operators and ground handling staff 

PIA Proc 3rdC ToR NPA Opinion Commission IR Decision 
- Art 16 - 2019 Q2 2021 
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EASA’s Groundhandling Roadmap

Aktiviteter behövs inom följande sex områden:

• Ledningssystem 

• Operativa standards

• Utbildning

• Utrustning

• Tillsyn

• Personalomsättning




