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Villkor Helikopterservice – Säve flygplats 
 
Helikopterflygning är väderkänslig och därför kan flygningen bli ombokad med kort varsel. Om vädret verkar tveksamt inför 
en bokad flygtur blir du kontaktad av STORM Heliworks AB för att få möjligheten att boka om din flygtur. Flygning sker 
endast under god sikt och dagsljus samt utanför moln och kända isbildningsförhållanden. För flygning till Hamneskär krävs 
tillräcklig höjd mellan havsnivå och moln. Flygrutten kan komma att behöva anpassas efter rådande väderlek. Beslut om 
flygningen kan genomföras kan komma att tas av STORM Heliworks AB som senast några timmar innan avsedd flygning. 
Oväntade väderförhållanden kan tvinga oss att avvakta eller ställa in flygturer med kort framförhållning. Vid det tillfället 
kommer det erbjudas RIB transport som ett andra alternativ. 
 
Tekniska parametrar som medför att flygningen inte kan utföras på ett säkert sätt, kan kräva att flygningen ombokas med 
kort varsel. Flygrutten kan komma att behöva anpassas efter trafikrestriktioner från flygledning i berört område. 
 
Vikter och bagage, helikoptern Airbus H125 har 5-6 passagerarplatser, och begränsat med bagageutrymme. I normal 
konfiguration finns ett passagerarsäte fram bredvid piloten och 4 platser i baksätet. I vissa fall finns möjligheten att byta ut 
framsätet till dubbelsäte för att ge möjlighet till flygning med 6 passagerare. Dubbelsätet är främst avsett för barn eller 
mindre personer och säkerhetsbältena är något mindre än i ett normalt säte. För att uppfylla samtliga säkerhetsaspekter 
inför en flygning kräver STORM Heliworks AB information om samtliga passagerares ungefärliga vikter. Detta är extra viktigt 
vid konfiguration för 6 passagerare då helikopterns tyngdpunkt påverkas. Två personer i framsätet kan väga runt 65-70 kg 
vardera, men den totala tyngdpunkten påverkas även av den sammanlagda vikten för passagerare i baksätet. Inför en 
bokning krävs en kontroll av totalvikten innan bokningen kan bekräftas. 
 
Kapacitet och bagage, max 6 personer med begränsat bagage, vi ber er att packa i mjuka väskor. 
 
STORM Heliworks AB är godkänt att bedriva tillståndspliktig passagerartrafik (CAT) med tillståndsnummer: SE.AOC.0130 
 
Våra helikoptrar är maximalt utrustade för hög säkerhet, och underhålls kontinuerligt enligt gällande svensk och europeisk 
flygsäkerhetsstandard. 
-Rymliga och luftiga kabiner, med modern inredning och klassens bästa sikt. 
-Säker konstruktion med energiabsorberande stolar, landningsställ och bränsletankar 
-Uppblåsbara nödflottörer för extra säkerhet vid flygning över vatten 
-Tre- eller fyrpunktsbälten vid samtliga passagerarplatser 
-Flytvästar till samtliga passagerare vid flygning över vatten 
-Specialflytvästar och sele till säkerhetsbälte för barn under 2 år 
 
STORM Heliworks AB 
+46 (0) 31 926 000 
goteborg@stormheli.se 
57° 46' 36.6" N 11° 51' 51.5 " E (ESGP) 
Besöksadress: Säve flygplatsväg 32, Sydvästra sidan av Säve flygplats, Sverige 

 
 
 
 



 
Terms Helicopter service – Säve airport 
It is important to know that weather or technical parameters that affect flight safety can force us to rebook or cancel flights 
with short notice. 
 
Weather 
Flying is sensitive to weather which means that the flight may be rebooked at short notice. If the weather seems doubtful 
before a booked flight, you will be contacted by STORM Heliworks AB to get the opportunity to rebook your flight. Our flights 
require daylight and good visibility, and will be conducted only when adequate clearance from clouds and known icing 
conditions are attained. For flights to Hamneskär, a sufficient altitude is required to the lowest cloud layer. Low clouds, 
heavy rain, strong winds, and other factors may require us to postpone the flight. Decisions on whether the flight can be 
carried out may be made by STORM Heliworks AB as late as a few hours before the intended flight. Unexpected weather 
conditions can force us to wait or cancel flights with short notice. 
 
Technical parameters 
Technical issues that influence the safe conduction of flight may require cancellation of the booking. The flight route may 
need to be adapted to prevailing traffic restrictions from air traffic control in the area concerned. 
 
Weights and luggage 
The Airbus H125 helicopter has 5-6 passenger seats, and limited space for luggage. In the normal configuration, there is one 
passenger seat in front next to the pilot, and 4 rear seats in the cabin. In some cases, it is possible to change the front seat 
to a double seat to allow for flights with 6 passengers. The double seat is primarily intended for children or smaller people 
and the seat belts are slightly smaller than in a normal seat. In order to fulfill all safety aspects prior to a flight, STORM 
Heliworks AB requires information about the approximate weights of all passengers. This is especially important when 
configuring for 6 passengers, as the center of gravity of the helicopter is affected. Two passengers in the front seat can 
weigh around 65-70 kg each, but the center of gravity is still affected by the total weight of passengers in the rear seat. 
Prior to a booking, a calculation of the total weight is required before the booking can be confirmed. 
 
Capacity & luggage With a group of max 6 people, luggage is limited 
 
STORM Heliworks AB is approved to operate licensed passenger traffic (CAT) with the license number:  
SE. AOC.0130  
 
Our helicopters are fully equipped for high safety, and are continuously maintained according to current Swedish and 
European aviation safety standards. 
-Spacious and airy cabins, with modern décor and the best view in the class. 
-Safe construction with energy-absorbing chairs, landing gear and fuel tanks. 
-Inflatable emergency rafters for extra safety when flying over water. 
-Three- or four-point belts at all passenger seats. 
-Life jackets for all passengers when flying over water. 
-Special safety vests and harness for seat belts for children under 2 years of age. 
 
 
STORM Heliworks AB 
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goteborg@stormheli.se 
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