
Brugers navn:

Firma

Firmas ID-kortbestiller/ansvarlig (navn):

Underskrift og evt. firmastempelDato

Retningslinjer for bilpas:

Definition på operationelt behov iflg. Den Nationale Sikkerhedsplan:

1.2.6.1.A Operationelt behov

Ved operationelt behov forstås transport af personer, genstande eller 
gods, der er en forudsætning for varetagelse af opgaver, som det er 
nødvendigt at udføre inden for den del af lufthavnens område, der er 
dækket af bilpasset. Køretøjer, der anvendes til dækning af operative 
behov, bør i videst muligt omfang forblive permanent i C-SRA eller 
SRA. Personlig bekvemmelighed eller parkering af private køretøjer i 
nærheden af arbejdspladsen, udgør ikke et operativt behov og kan 
således ikke begrunde udstedelse af bilpas.

 Der skal være et velbegrundet behov for 100% tjenstlige ærinder i 

sikkerhedszonerne. I rød og grøn sikkerhedszone (SRA/CSRA) skal 
køretøjet indgå i en officiel operativ/driftsmæssig funktion.

 Køretøjet skal som minimum være forsikringsdækket til kørsel i en

lufthavns flytrafikerede område (tjek med pågældende
forsikringsselskab).

 Køretøjets bilpas skal som udgangspunkt overholde samme 3-

måneders-regel som CPH ID-kort. Gælder dog ikke interne firmaers 
tjenestekøretøjer.

 Brugerne af køretøjet skal have et gyldigt CPH ID-kort og derudover

en gyldig færdselstilladelse.

 Bilpas, der er udløbet, eller som ikke skal bruges mere, skal 

returneres til ID-kortkontoret. Bemærk, at firmaet bliver faktureret kr.
660 ekskl. moms for bilpas, der ikke returneres.

 Læs mere i Regelsæt for ID-kort og bilpas 

100 % handlingsopgaver

Delvis handlingsopgaver

Vare-/forsyningslevering

Entreprenøropgaver

Privat transport/parkering

Andet :________________

Detaljeret beskrivelse af operationelt ærinde:

Hvor ofte skal køretøjet benyttes på lufthavnens afspærrede område?:

Dagligt Ugentligt Månedligt Årligt

ANSØGNING OM AIRSIDE/C-SRA BILPAS

Ansøgningen sendes pr. mail til IDkortkontoret@cph.dk

(Ved ansøgning kun til blå, kan ansøgningen medbringes, 

så printer vi kortet med det samme)

Årsag til udstedelse af bilpas

Nyt bilpas

Fornyelse af bilpas

ID-kortkontorets besøgssted ligger her

Københavns Lufthavne A/S

ID-kortkontoret

Vestvej 1 
DK-2770 Kastrup

Miste<t bilpas

Nyt registreringsnummer

Hovedvagten

Maglebyvagten

Sydvagten

Adgangsvagter

Ja Nej
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Køretøjet anvendes til

Oplysninger om køretøjet

Registreringsnummer:

Varebil/LastbilPersonbil

Motorcykel (Kun i blå)

Andet: _________________

Brugers ID-kortnummer:

*Biler med hvide nummerplader har ingen adgang til C-SRA (RØD zone)

** For mere info se Lokale bestemmelser kap. 4.5

Telefon til den ansvarlige for køretøjet:

CPH-firmanummer:Firmanavn:

ID-kort udløb:

(Kun privatbiler til BLÅ zone)
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Køretøj med gule eller gul/

hvide nummerplader
*Køretøj med hvide 

nummerplader

 Vest

C-SRA Øst

SRA

Bilpas kun til BLÅ og 

GRØN skal fornyes hvert 

3 år sammen med ID-

kortet

Bilpas til RØD skal 

fornyes hvert år

Køretøjet lever op til krav om 

tydelig markering med firmalogo**:

NejJa

Knallert

Tabt kort

Email adresse:

C-SRA Vest

http://www.cph.dk/CPH/DK/B2B/Formularer/Korsel+paa+Airside.htm


C-SRA

SRA

Airside

Terminalområder
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