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Checklista Röd Torn, bilaga 3 

Checklistan finns att hämta på: transportstyrelsen.se/sv/blanketter/luftfart/tillbud-och-olyckor 

Flygplats 

Röd checklista 
Signatur 

Haveri med känd haveriplats (crash alert) 
Datum Tid Anropssignal Registrering 

Faktaruta/Röd checklista 
Torn 

Haveri med känd haveriplats 
Flygplanstyp 

Haveriplats 

Totalt antal ombord Farligt gods (UN-nr) 

Övrigt 

Åtgärd: informera enligt faktaruta Samband * 

*Samband kan lokalt ersättas med separat telefonlista

Utförd 

1. Utlös haverilarm

2. Informera insatsledare

3. Larma larmcentral via trepartsamtal med
flygräddningscentralen

4. Informera skiftledare ACC/APP

Transportstyrelsen 
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 
Besöksadress 
Olai kyrkogata 35, Norrköping 

transportstyrelsen.se 
kontakt@transportstyrelsen.se 

Telefon 0771-503 503 
Telefax 011-185 256

http://www.transportstyrelsen.se/sv/blanketter/luftfart/tillbud-och-olyckor
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5. Informera flygoperatör Inhämta kompletterande
uppgifter

6. Informera flygplatschef

7. Informera ATS arbetsledning

8. Inspektera banan vid behov

*Samband kan lokalt ersättas med separat telefonlista

Rekommendationer: 

• Begär återläsning när information ges enligt faktarutan
• Beakta stängning eller nedklassning av flygplatskategori avseende flygplatsräddningstjänstens kapacitet
• Ev. utsändning av NOTAM.
• Vid behov inkalla extra ATS-personal.
• Hänvisa media till pressjour – tel-nr: __________________
• Avlösning och debriefing för berörd personal.
• Vid behov - ge återmatning till insatsledaren.

Åtgärd: informera enligt faktaruta Samband * Utförd 
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