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Teoretiskt prov för
"Utbildning i luftfartsskydd för Kända leverantörer"
enligt Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd*.
*5 kap. 12 och 20 §§ Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd och
förordning (EU) 2015/1998 bilagan punkt 11.2.7 och 11.2.3.10

Namn:

Datum:

Företag:

 Kryssa i rätt svarsalternativ.
 Endast ett alternativ är rätt.
 Det krävs alla rätt (10 frågor) för att bli godkänd.
1) Vad är en Känd leverantör enligt Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd?

□ Ett företag som bara levererar varor till VIP-loungen på flygplatser.
□ Ett så kallat cateringföretag som levererar mat och dryck till flygbolag och som får lastas
direkt ombord på luftfartyget.

□ Ett företag, med en godkänd validering, som uppfyller säkerhetsregler för att inte behöva
genomgå säkerhetskontroll vid leverans till flygplats, flygbolag eller en säkerhetsgodkänd
leverantör.

2) Efter försök till terrordåd har smeknamn på gärningsmän uppstått. Vilket
smeknamn på en gärningsman nämns inte i utbildningen?

□ Kalsongbombaren
□ Väskbombaren
□ Skobombaren
3) Vad är luftfartsskydd?

□ Olika åtgärder som syftar till att förhindra kriminella och olagliga handlingar riktade
mot den civila luftfarten

□ Olika arbetsrättsliga åtgärder för alla personer som arbetar i flygbranschen,
□ De åtgärder som piloten vidtar innan flygplanet ska taxa ut till startbanan.
4) Vad är inte förbjudet att ta med sig ombord på ett flygplan?

□ Leksaksskjutvapen
□ Fyrverkeripjäs
□ Klockradio
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5) Hur ska du agera om du upptäcker ett förbjudet föremål som är gömt i en pall
med varor som ska levereras till en flygplats?

□ Jag gör ingenting
□ Jag inväntar nästa veckas avdelningsmöte och berättar då för min chef om föremålet
□ Jag följer de rapporteringsrutiner som gäller hos min arbetsgivare.
6) Vilken åtgärd är ett luftfartsskydd under transport?

□ Lastutrymmet hålls låst så att inga obehöriga kommer åt lasten.
□ Pallar i lastutrymmet måste lastsäkras.
□ Temperaturen i lastutrymmet måste kontrolleras minst en gång per timme.
7) Vilka komponenter krävs för att skapa en IED (explosiv anordning)?

□ Explosivt ämne, switch, plåtburk
□ Detonator, mobiltelefon, batteri
□ Explosivt ämne, detonator, energikälla, switch
8) Vilket alternativ är ett felaktigt påstående?

□ Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd grundar sig på EU’s regelverk.
□ Det finns ingen hotbild mot den civila luftfarten.
□ En vara kan skyddas mot obehörig åtkomst genom att försluta förpackningen med
numrerade förseglingar.

9) En vara blir identifierbar som leverans till en flygplats i den stund…

□ den kända leverantören gör en beställning från sin underleverantör.
□ det skapas dokumentation t.ex. en order eller en plocklista, som visar att varorna ska
levereras till en flygplats.

□ den placeras på en lastbil.
10) Varför påstås det i utbildningen att det är viktigt att just Du följer de
säkerhetsåtgärder som din arbetsgivare bestämt?

□ Påståendet är felaktigt, det är inte viktigt att jag följer säkerhetsåtgärderna.
□ Systemet för ett effektivt luftfartsskydd är uppbyggt av flera lager av åtgärder där varje
åtgärd minskar sannolikheten för att ett olaga hot kan realiseras.

□ För att chefen inte ska bli arg på mig.

