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1 Inledning 

1.1.1 Syfte 

Dokumentet riktar sig till utbildningsorganisationer (ATO och FSTDO) som 

är baserade i Sverige. 

Syftet med detta dokument är att 

 ge vägledning till befintliga och nya organisationer  

 ge stöd avseende kontroll av regelefterlevnad (CMS) 

 ge stöd avseende kontroll av regelefterlevnad rörande 

utbildningshandböcker 

 beskriva Transportstyrelsens tillämpning av regler 

 beskriva Transportstyrelsens procedurer och administrativa 

förfaranden. 

1.1.2 Kontakt EASA 

Ytterligare information kan hämtas från: 

European Aviation Safety Agency 

Flight Crew Licensing Organisation Approvals 

Konrad Adenauer Ufer 3  

D-50668 Cologne Germany  

 

Hemsida: www.easa.europa.eu  

1.1.3 Kontakt Transportstyrelsen 

Om du har frågor om detta dokument, kontakta Transportstyrelsen: 

Transportstyrelsen 

Sektionen för flygutbildning 

601 73 Norrköping 

E-post sektionen för flygutbildning: flygutbildning@transportstyrelsen.se 

Hemsida: www.transportstyrelsen.se  

 

 

http://www.easa.europa.eu/
mailto:flygutbildning@transportstyrelsen.se
http://www.transportstyrelsen.se/
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2 Förkortningar 

AMC Acceptable Means of Compliance (EASA) 

APS Airline Pilot Standard 

ARA Authority Requirements for Aircrew 

ATO Approved Training Organisation 

ATS Air Traffic Service 

BIR Basic Instrument Rating 

CB-IR Competency Based Instrument Rating 

CDFA Continuous Descent Final Approach 

CFI Chief Flight Instructor 

CMS Compliance Monitoring System 

CPL Commercial Pilot License 

CRI Class Rating Instructor 

DTO Declared Training Organisation 

EASA European Aviation Safety Agency 

EPAS European Plan for Aviation Safety 

EU Europeiska unionen 

FCL Flight Crew Licening 

FSTD Flight Simulation Training Device 

FSTDO Flight Simulation Training Device Operator 

GM Guidance Material (EASA) 

HPA High Performance Aircraft 

HT Skolchef/Head of Training 

IAMSAFE Illness, Medications, Stress, Alcohol, Fatigue, Eating 

IFR  Instrumentflygregler 

IRI Instrument Rating Instructor 

KSA100 Knowledge, Skills, and Attitudes 

LEP List of Effective Pages 

LOC Localizer  

MCC Multi Crew Cooperation 

ME Multi Engine 

MoC Management of Change 

MP  Multi Pilot 

MPL Multi-Crew Pilot License 

NDB Non-Directional Beacon 

NOTAM Notice to airmen 

NR Night Rating 

OM Drifthandbok/Operations Manual 

ORA Organisation Requirements for Aircrew 

PBN  Performance Based Navigation 
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RMT  Rulemaking Task 

SE Single Engine 

SEA Single Engine Sea 

SEP  Single Engine Piston (Class Rating) 

SET Single Engine Turbine 

SMM Safety Management Manual 

SOP Standard Operating Procedure 

SP Single Pilot 

TM Utbildningshandbok/Training Manual 

TSFS  Transportstyrelsens författningssamling 

UPRT Upset Prevention & Recovery Training 

VFR Visuella flygregler 
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3 Regler 

3.1.1 Grundförordningen (Basic regulation) 

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 

2018 fastställs gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet.  

Det huvudsakliga målet med förordningen är att fastställa samt upprätthålla 

en hög och enhetlig säkerhetsnivå inom den civila luftfarten i unionen. 

https://www.easa.europa.eu/regulations/basic-regulation  

3.1.2 Förordning (EU) nr 1178/2011 

Ändringar till förordning (EU) nr 1178/2011 sker oftast årligen vilket leder 

till genomförandeförordningar.  

Den konsoliderade versionen och Easy Access Rules uppdateras oftast en 

tid senare efter att de nya reglerna publicerats och trätt i kraft.  

Det framgår av ingressen vilka genomförandeförordningar som har 

inarbetats i den konsoliderade versionen. 

Den konsoliderade versionen översätts till svenska medans Easy Access 

Rules endast publiceras på engelska. 

Förordning (EU) nr 1178/2011, genomförandeförordningarna, tillhörande 

AMC/GM, den konsoliderade versionen och Easy Access Rules publiceras 

på EASA hemsida. 

https://www.easa.europa.eu/regulations/aircrew  

3.1.3 Nationella föreskrifter 

Alla föreskrifter som Transportstyrelsen utfärdar publiceras i 

Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). Samtliga författningar kan 

laddas ned på Transportstyrelsens hemsida.  

Regler för luftfart - Transportstyrelsen 

3.1.4 Del-FCL och Del-ORA 

I kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 

om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygande 

personal inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 216/2008 framgår: 

https://www.easa.europa.eu/regulations/basic-regulation
https://www.easa.europa.eu/regulations/aircrew
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-luftfart/
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 Del-FCL som fastställer kraven för utfärdande av flygcertifikat, 

tillhörande behörigheter och behörighetsbevis samt villkor för deras 

giltighet och användning 

 Del-ORA (ORA.GEN, ORA.ATO och ORA.FSTD) som fastställer 

organisationskrav för flygande personal 

o ORA.GEN fastställer allmänna organisationskrav. 

o ORA.ATO fastställer specifika krav för en ATO. 

o ORA.FSTD fastställer specifika organisationskrav för en 

FSTD-operatör. 

https://www.easa.europa.eu/regulations/aircrew  

3.1.5 EPAS 

EASA uppdaterar årligen EPAS. Här finner man bl.a. pågående regelprojekt 

(RMT) inom olika verksamhetsområden. Man kan även få information över 

när vissa regler kommer att sändas på remiss samt även planerat datum för 

beslut. 

European Plan for Aviation Safety | EASA (europa.eu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.easa.europa.eu/regulations/aircrew
https://www.easa.europa.eu/domains/safety-management/european-plan-aviation-safety
https://www.easa.europa.eu/domains/safety-management/european-plan-aviation-safety


  

 
12 (56)  

Datum   

2022-12-22   

    

   
 

 

 

 

 

Utbildningsorganisationer 

 

 

  

  

  

 

4 Drifthandbok/Operations manual (OM) 

ORA.ATO.130 och ORA.ATO.230 

4.1.1 Allmänt 

 ATO:n ska iordningställa och underhålla en utbildningshandbok och 

en drifthandbok med information och instruktioner som gör det 

möjligt för personalen att utföra sina uppgifter och som ger 

vägledning till eleverna om hur dessa ska uppfylla kurskraven. 

 ATO:n ska göra informationen i utbildningshandboken, 

drifthandboken och organisationens tillståndshandlingar tillgänglig 

för personalen och, då det är lämpligt, för eleverna. 

 Drifthandboken ska fastställa flygtidsbegränsningar för 

flyginstruktörer, inklusive högsta antal flygtimmar, högsta antal 

flygtjänsttimmar samt minsta vilotid mellan 

undervisningsuppgifterna i enlighet med Del-ORO. 

4.1.2 Föreskriven struktur 

AMC1 ORA.ATO.230(b) 

En OM måste innehålla 4 kapitel (a, b, c och d), Transportstyrelsen 

rekommenderar att kapitel 0 skapas i syfte att underlätta den administrativa 

delen av manualen. Att inte skapa kapitel 0 kan innebära högre 

granskningskostnader och förlängd handläggningstid vid framtida 

revisioner. 

4.1.3 Kapitel (0) Administration (valfritt) 

Kapitel 0 rekommenderas att innehålla följande punkter:  

 Revision List 

 List of Effective Pages (LEP) 

 Revision number 

 Holders of Manual. 

4.1.4 Kapitel (a) General 

Kapitel a måste innehålla följande punkter: 

 (1) a list and description of all volumes in the operations manual 

 (2) administration (function and management) 
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 (3) responsibilities (all management and administrative staff) 

 (4) student discipline and disciplinary action 

 (5) approval or authorisation of flights 

 (6) preparation of flying programme (restriction of numbers of 

aircraft in poor weather) 

 (7) command of aircraft 

 (8) responsibilities of the PIC 

 (9) carriage of passengers 

 (10) aircraft documentation 

 (11) retention of documents 

 (12) flight crew qualification records (licences and ratings) 

 (13) revalidation (medical certificates and ratings) 

 (14) flight duty period and flight time limitations (flying 

instructors) 

 (15) flight duty period and flight time limitations (students) 

 (16) rest periods (flight instructors) 

 (17) rest periods (students) 

 (18) pilots’ log books 

 (19) flight planning (general) 

 (20) safety (general): equipment, radio listening watch, hazards, 

accidents and incidents (including reports), safety pilots etc. 

4.1.5 Kapitel (b) Technical: 

Kapitel b måste innehålla följande punkter: 

 (1) aircraft descriptive notes 

 (2) aircraft handling (including checklists, limitations, 

maintenance and technical logs, in accordance with relevant 

requirements, etc.) 
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 (3) emergency procedures 

 (4) radio and radio navigation aids 

 (5) allowable deficiencies (based on the master minimum 

equipment list (MMEL), if available). 

4.1.6 Kapitel (c) Route: 

Kapitel c måste innehålla följande punkter: 

 (1) performance (legislation, take-off, route, landing etc.) 

 (2) flight planning (fuel, oil, minimum safe altitude, navigation 

equipment etc.) 

 (3) loading (load sheets, mass, balance and limitations) 

 (4) weather minima (flying instructors) 

 (5) weather minima (students – at various stages of training) 

 (6) training routes or areas. 

4.1.7 Kapitel (d) Personnel training 

Kapitel d måste innehålla följande punkter: 

 (1) appointments of persons responsible for 

standards/competence of flight personnel 

 (2) initial training 

 (3) refresher training 

 (4) standardisation training 

 (5) proficiency checks 

 (6) upgrading training 

 (7) ATO personnel standards evaluation. 
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4.1.8 Råd vid framtagande eller revision av OM 

OM beskriver hur en regel omhändertas. 

Exempelvis beskriver ORA.ATO.210 en CFI:s ansvarsområde. 

 

”Den godkända utbildningsorganisationen (ATO) som tillhandahåller 

flygundervisning ska utnämna en flyginstruktörschef som ska ansvara för 

övervakningen av instruktörer i flygning och syntetisk flygträning samt för 

standardiseringen av all flygutbildning och syntetisk flygträning. 

  

Flyginstruktörschefen ska inneha högsta trafikflygarcertifikat och 

tillhörande behörigheter som har samband med de flygutbildningskurser 

som tillhandahålls och inneha en instruktörsbehörighet för minst en av de 

utbildningskurser som tillhandahålls.” 

 

 OM beskriver med vilken frekvens standardisering och övervakning 

genomförs, exempelvis 1 gång om året. 

 OM beskriver hur standardisering och övervakning genomförs, 

exempelvis genom övervakning av flyglektion eller instruktörsmöten 

samt vilka dokument som används. 

 OM beskriver vad som ska uppnås för att anses godkänd avseende 

övervakning, exempelvis bör en flyginstruktör bedömas efter de 

fastställda flyginstruktörskompetenserna, efterlevnad av SOP, hur 

utbildningshandboken efterlevs etc. 

 

OM har skapats från grunden. 

En bra metod är att först identifiera regeln – sedan beskriva hur ni avser 

uppfylla regelkravet samt även i relevanta fall hur detta dokumenteras. 
 

 Organisationer som väljer att kopiera tidigare organisationers 

manualstruktur och innehåll brukar oftast inte nå framgång. 

 Organisationen väljer inte en egen manualstruktur utan håller sig till 

branschstandard (Driftshandbok (OM) – en utbildningshandbok per 

kurs (TM) – en manual som beskriver regelövervakning (CMS)/kan 

även inkluderas i OM – en manual som beskriver säkerhetsarbetet 

(SMM) inklusive ett riskregister. 

 Ledningssystemet har redan från början utformats för 

organisationens planerade verksamhet (complex ATO – non 

complex ATO). 
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Organisationen använder Transportstyrelsens framtagna checklistor 

Transportstyrelsens checklistor används som organisationens 

auditchecklistor/CMS, se kapitel 8. 

4.1.9 Språk 

En OM ska vara skriven på svenska eller engelska. En ATO ska också 

säkerställa att samtliga elever och instruktörer har fullgoda kunskaper i det 

språk som handboken är skriven på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
17 (56)  

Datum   

2022-12-22   

    

   
 

 

 

 

 

Utbildningsorganisationer 

 

 

  

  

  

 

5 Utbildningshandbok/Training Manual (TM) 

ORA.ATO.130, ORA.ATO.230 

5.1.1 Allmänt 

 ATO:n ska iordningställa och underhålla en utbildningshandbok och 

en drifthandbok med information och instruktioner som gör det 

möjligt för personalen att utföra sina uppgifter och som ger 

vägledning till eleverna om hur dessa ska uppfylla kurskraven. 

 ATO:n ska göra informationen i utbildningshandboken, 

drifthandboken och organisationens tillståndshandlingar tillgänglig 

för personalen och, då det är lämpligt, för eleverna. 

5.1.2 Föreskriven struktur 

AMC1 ORA.ATO.230(a) 

En TM måste innehålla 4 kapitel (a, b, c och d). Transportstyrelsen 

rekommenderar att kapitel 0 skapas i syfte att underlätta den administrativa 

delen av manualen. Att inte skapa kapitel 0 kan innebära högre 

granskningskostnader och förlängd handläggningstid vid framtida 

revisioner. 

5.1.3 Kapitel (0) Administration (valfritt) 

Kapitel 0 rekommenderas innehålla följande punkter:  

 Revision List 

 List of Effective Pages (LEP) 

 Revision number 

 Holders of Manual. 
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5.1.4 Kapitel (a) The training plan 

Kapitel a måste innehålla följande punkter:
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5.1.5 Kapitel (b) Briefing and air exercises 

Kapitel b måste innehålla följande punkter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
21 (56)  

Datum   

2022-12-22   

    

   
 

 

 

 

 

Utbildningsorganisationer 

 

 

  

  

  

 

5.1.6 Kapitel (c) Flight training in an FSTD 

Kapitel c måste innehålla följande punkter: 
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5.1.7 Kapitel (d) Theoretical knowledge instruction 

Kapitel d måste innehålla följande punkter: 

 

5.1.8 Teoretisk utbildning för ett professionellt flygcertifikat 

ATO:er som tillhandahåller teoretisk utbildning för ett professionellt 

flygcertifikat ska säkerställa följande: 

• Kursen är skapad och framtagen med hjälp av instructional system 

design (ISD) metoden, som stöds genom ett robust och effektivt 

ledningssystem  

• Kursen innehåller ett standardiserat och dynamisk utvärderings- och 

testmetod 

• Instruktörer som tillhandahåller KSA instruktioner har erhållit 

erforderlig träning som minst innehållit Learning Objektives, 

metoder för undervisning, Threat and error management (TEM), 

tillämpliga kompetenser och innehållet i de ämnen och övningar som 

de ska tillhandahålla 

• Recurrent-utbildning för KSA instruktörer ska ske årligen 

• De instruktörer som är ansvariga för bedömningen av Area 100 KSA 

ska ha genomgått tillämplig träning gällande de bedömningar som de 

gör och ska vara standardiserade för att säkerställa att betygen som 

ges i ämnen är konsekvent för alla bedömningar vid ATO:t. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Instructional_design
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Standardiseringen ska minst innehålla familiarisation med 

performance indicators, skolans word picture för betygsättning samt 

skolans debriefing system. 

• Återkommande standardiseringsträning ska minst utföras en gång 

per år för att säkerställa en fortsatt tillförlitlighet i betygssättningen 

internt.  

5.1.9 Area KSA 100, utvärdering samt dokumentation 

Ett ATO som tillhandahåller teoretisk utbildning för ett professionellt 

flygcertifikat ska säkerställa att för learning obcetivs för ämnena 100 02 och 

100 30 i Area 100 KSA ska minst två summativa bedömningar och en 

formativ bedömning genomföras. Summativa bedömningarna ska 

dokumenteras. Både summativa och formativa bedömningarna ska 

debriefas. 

Formativa bedömningen/bedömningarna ska: 

• Utformas så att eleven har möjligheten att ställa frågor och skapa sig 

kunskap i de flesta av Learning Objetives i 100 02 och 100 03 i Area 

100 KSA 

• Utföras av en instruktör tränad i att utföra den formativa 

bedömningen 

Summativa bedömningarna ska: 

• Vara utförmande så att de tillsammans ger eleven möjligheten att 

visa kompetenser inom Learning Objectives 100 02 och 100 03 i 

Area 100 KSA; varje summativ bedömning i sig kan innehålla vissa 

av Learning Objectives i Area 100 KSA 

• Vara genomförda med godkänt resultat innan eleven blir 

rekommenderad till första försöket för det sista teoretiska 

kunskapsprovet inför myndigheten. Resultatet dokumenteras. 

• För att en elev ska vara godkänd så ska denne ha nått en 

”Satisfactory” standard genom att: 

o nå minst 35% (definieras av ordet ”några” i word pictures) av 

de indikatorer som är relevanta för övningen i bedömningen 

inom varje kompetens. 

o Har en allmänt positiv effekt på resultatet och genomförandet 

av övningen utan någon extern input från instruktören eller 
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där bedömningen kräver att instruktören underlättar 

utövandet utan att instruktören ger någon kunskap eller 

korrigerande ingång för att underlätta slutförandet av 

övningen. 

Ovanstående ska utföras av en instruktör tränad i summativa 

bedömningarna. 

5.1.10 Area 100 KSA, nödvändig detaljnivå 

Utbildningshandboken ska som minst beskriva följande delar avseende den 

teoretiska utbildningen och bedömningen i Learning Objektives i ämnena 

100 02 och 100 03 av Area 100 KSA: 

 Vart i utbildningen formativa och summativa bedömningarna görs. 

 En beskrivning av de summativa bedömningarna, inklusive en matris 

som visar vilka Area 100 KSA Learnig objectives som täcks in i 

vilken övning. 

 Bedömningsgrunderna för de summativa bedömningarna i Area 100 

KSA och en beskrivning av skolans lägsta godkända nivå. 

 Mallen för dokumenteringen av Area 100 KSA i elevens 

utbildningsdokumentation som minst ska innehålla; datum, resultat 

(Godkänd eller ej godkänd) på de summativa bedömningarna samt 

datum och resutlat på menthal math test. 

 Metoden för debriefing av de summativa och formativa 

bedömningarna. 

 Metoden för fortsatt utveckling av elever och deras kompetenser då 

de presterar under ”Satisfactory” i de summativa bedömningarna 

samt hur man gör ombedömningen.   

Tillgång till elevdokumentation rörande Area 100 KSA ska vara begränsad 

till eleven och godkänd personal vid ATO:t. Information som framgår av 

elevdokumentation rörande Area 100 KSA ska avpersonifieras innan det 

används i syfte att förbättra kursen. 

5.1.11 Area 100 KSA, mental math test och dokumentation 

Ett ATO som tillhandahåller teoretisk utbildning för ett professionellt 

flygcertifikat ska säkerställa att minst ett mental math test genomförs och 

resultatet dokumenteras. 
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 Mental Math testet kan antingen vara muntligt eller skriftligt och 

bör, om möjligt, vara scenariobaserad med minst två frågor per 

Learning Objectives i ämne 100 04 i Area 100 KSA. 

 Lägsta godkända resultat för godkänt i Area 100 KSA mental math 

test ska vara 75% av poängen på testet. 

Testet ska vara genomförd med godkänt resultat innan eleven blir 

rekommenderad till första försöket för det sista teoretiska kunskapsprovet 

inför myndigheten. 

5.1.12 Språk 

En TM ska vara skriven på svenska eller engelska. En ATO ska säkerställa 

att samtliga elever och instruktörer har fullgoda kunskaper i det språk som 

utbildningshandboken är skriven på. 
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6 Detaljnivå för TM 

ORA.ATO.105, ORA.ATO.130, ORA.ATO.225 och ORA.ATO.230 med 

tillhörande AMC  

6.1.1 Bakgrund 

Transportstyrelsen ser behov av att ytterligare beskriva 

detaljgraden för utbildningshandbok utöver vad man kan 

utläsa av Del-ORA med tillhörande AMC. 

Av ORA.ATO.105 framgår det att en sökande till utfärdande 

av ett certifikat som godkänd utbildningsorganisation (ATO) 

ska förse den behöriga myndigheten med 

utbildningshandboken. 

Av ORA.ATO.130 framgår det att den godkända 

utbildningsorganisationen (ATO) ska iordningställa och 

underhålla en utbildningshandbok och en drifthandbok med 

information och instruktioner som gör det möjligt för 

personalen att utföra sina uppgifter och som ger vägledning 

till eleverna om hur dessa ska uppfylla kurskraven. 

Av ORA.ATO.225 framgår det att utbildningsplanen ska inbegripa en 

analys av flyg- och teoriundervisningen, presenterad antingen veckovis eller 

etappvis, en förteckning över standardövningar samt en översikt över 

kursinnehållet. Innehållet och ordningen i utbildningsplanen ska fastställas i 

utbildningshandboken. 

 

Av ORA.ATO.230 framgår det att utbildningshandboken ska ange de 

standarder, syften och utbildningsmål för varje utbildningsetapp som 

eleverna ska uppfylla samt omfatta följande: 

 Utbildningsplan 

 Genomgångar och flygövningar 

 Syntetisk flygträning, i tillämpliga fall 

 Teoriundervisning. 
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6.1.2 Tolkning av regel samt AMC 

Transportstyrelsen tolkar ORA.ATO.130, 225 och 230 som 

att nedanstående  information som minst ska framgå för varje 

utbildningslektion (praktisk flygträning och teorilektion) 

genom utbildningshandboken, tillhörande 

instruktörsinstruktion eller annan dokumentation tillhörande 

utbildningshandboken: 

 syfte med lektionen, vad ska eleven lära sig 

 threat and error managment, vilka risker är 

förknippade med övningen och värda att belysa 

(berör främst praktisk flyglektion). Detta kan 

vara beskrivet på annan plats än för respektive 

lektion. Exempelvis kan det finnas generella 

saker att ta hänsyn till genom   hela kursen eller 

för en specifik fas 

 genomförande, beskrivning av övningens genomförande 

 standard, vad förväntas eleven prestera eller 

uppvisa för kunskaper för att respektive 

delmoment eller övningen som helhet ska anses 

vara genomförd 

 genomgång före lektion, vad ska minst 

omhändertas eller belysas  inför lektionen 

 genomgång efter lektion, vad ska minst 

omhändertas eller belysas efter genomför 

lektion. 

6.1.3 Ytterligare information 

EASA har publicerat en instruktörsguide vilket har en 

högre detaljgrad än vad som framgår i detta 

informationsdokument. 

Transportstyrelsen har genom detta dokument meddelat sin 

tolkning av vilken information som minst är nödvändig för att 

omhänderta kraven enligt ORA.ATO.230. 

Ni finner EASA:s förslag på struktur på instruktörsguide här 

https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/helicopter-flight-instructor-guide
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6.1.4 Exempel på flyglektion VFR. 

 

Övning xx Planflykt på rak kurs 

Syfte med övningen 

Lektionens syfte är att lära eleven bibehålla en förutbestämd hastighet samt 

förändra hastighet genom att förändra attityd och effektinställning. 

Mål/standard 

Eleven ska kunna 

 uppvisa en mjuk hantering av motoreffekt inom utsatta värden 

 bibehålla en förutbestämd höjd (+/- 100ft) med en förutbestämd 

fart  (+/- 10kt), vid förändring av effekten mellan 1800 och 2400 

rpm 

 hålla uppsikt efter andra flygplan och terrängen. 

Planering och förutsättningar 

Tid för övningen: 45 min. 

Inläst på övningen i elevhandboken. 

Vädret ska uppfylla kraven i drifthandboken, kapitel A, punkt 14.1. Lägsta 

molnbas ska vara 2000 fot AGL. 

Till genomgången ska det finnas tillgång till en flygplansmodell och en 

whiteboard med pennor. 

Genomgång före flygning 

Genomgång av övningens innehåll, syfte och mål/standard 

 Emfas ska läggas på följande: 

o vikten av mjuk hantering av motoreffekt 

o behov av korrektioner vid stora förändringar av effekt 

o vikten av att titta ut, uppsikt på flygplan och över terrängen 

o att göra mjuka och små korrektioner.  
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 Genomgång av förutsättningar för flygningen: 

o Tidigare elevframsteg 

o Eleven: IMSAFE, förberedd? 

o Väder, luftfartyget: luftvärdighet, dokumentation samt 

relevanta begränsningar från POH, t.ex. max varvtal. 

 Övningsområde, in- och utflygningsvägar 

 TEM 

o Motorbortfall i start 

o Risken för att bli instrumentbunden under övningen 

o Risken av för stora och snabba korrektioner och/eller 

effektjusteringar 

o Risken för illamående i början av flygträningen 

Övningens innehåll 

 Kontroller före flygning 

 Taxning och motoruppkörning 

 Normal start- och stigprocedur 

 Höjdhållning, nosläge och varvtal 

o Ögonmärke och kurshållning, sidroderhantering 

o Hantering av trimmen, framtungt och baktungt flygläge 

o Ökning och minskning av motorvarv. 

 Introduktion till vingtippning. 

Genomgång efter flygning 

 Elevens utvärdering av flygningen 

 Lärarens utvärdering 

o Återkoppling rörande målen. 

 Genomgång av förberedelser inför nästa lektion samt eventuella 

behov av repetition. 
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6.1.5 Exempel på flyglektion IFR. 

 

Övning xx – 2D-inflygningar 

Syfte med övningen 

Lektionens syfte är att eleven ska öka sin förståelse för hur man utför en 2D-

inflygning med varierande vindar och med olika inflygningshjälpmedel, 

inkluderat go-around och missed approach procedure.  

Mål/standard 

Eleven ska kunna 

 uppvisa en grundläggande förmåga att förbereda och genomföra 2D 

inflygningar med olika instrumentinflygningshjälpmedel 

 genomföra go-around och missed approach procedure 

 bibehålla etablering (± ½ / 5°) samt farthållning (± 10kt) 

 genomföra inflygning enligt CDFA-principen. 

Planering och förutsättningar 

 Tid för övningen: 1h 20 min, varav instrumenttid 1h.  

 Inläsning på skolans SOP och flyghandbok 

 ATS- och driftfärdplan, kontroll av lägsta tillåtna väder enligt OM. 

 Prestandaplanering, vikt och balans  

 Aktuella NOTAM.  

 

Genomgång före flygning 

 Genomgång av övningens innehåll, syfte och mål/standard. 

 Genomgång av förutsättningar för flygningen: 

o Tidigare elevframsteg 
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o Flygprofiler för 2D-inflygning, väder, NOTAM, massa & 

balans, ATS-färdplan, driftfärdplan, luftfartygets status, 

personlig status (IMSAFE). 

 TEM 

o Risken för isbildning 

o Motorbortfall vid låga sikt- och/eller molnförhållanden 

o Vikten av att identifiera rätt navigeringshjälpmedel.  

o Utslag från eventuell falsk localizer 

o Att följa klareringar för att inte under- och överskrida höjder 

samt hänsyn till rådande temperatur. 

Övningens innehåll 

 Kontroller före flygning, inklusive kontroll av radio- och 

navigationsutrustning och inställningar 

 Taxning och motoruppkörning 

 Normal start- och stigprocedur 

 Under övningarna ska följande genomföras/beaktas/beräknas:  

o Approach briefing, olika entryn till racetrack, identifiering av 

navhjälpmedel, vindupphållning, väder, MSA-höjd, minima 

med tillägg (MDA/H/DDA), sjunkhastighet/sjunkvinkel, 

positions-/höjdkontroll vid fyrpassage, tidtagning, kurs-/fart- 

och höjdhållning (stabiliserad inflygning), ATC-

kommunikation, positionsrapportering. 

 Fullprocedur LOC-inflygning följt av missed approach 

 Fullprocedur NDB-inflygning följt av missed approach 

o Kontinuerlig kontroll av identifieringskod. 

 Fullprocedur PBN-inflygning följt av avbruten landning (balked 

landing) 

o Kontrollera att rätt procedur har tagits fram i 

navigationssystemet och inflygningskortet. 

 Radarvektorering (om tillämpligt) till valfri typ av inflygning 
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 Circling och fullstopplandning, intaxning och åtgärder efter 

landning. 

 

Genomgång efter flygning 

 Elevens utvärdering av flygningen 

 Lärarens utvärdering 

o Återkoppling rörande målen. 

 Genomgång av förberedelser inför nästa lektion samt eventuellt 

behov av repetition. 
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7 SAFETY MANAGEMENT MANUAL (SMM)  

ORA.GEN.200 

7.1.1 SMM Complex AMC1 ORA.GEN.200(a)(5) 

En SMM enligt måste innehålla följande punkter: 

 (1) scope of the safety management system 

 (2) safety policy and objectives 

 (3) safety accountability of the accountable manager 

 (4) safety responsibilities of key safety personnel 

 (5) documentation control procedures 

 (6) hazard identification and risk management schemes 

 (7) safety action planning 

 (8) safety performance monitoring 

 (9) incident investigation and reporting 

 (10) emergency response planning 

 (11) management of change (including organisational changes 

with regard to safety responsibilities) 

 (12) safety promotion. 

Organisationen rekommenderas även införa följande punkter för att 

underlätta framtida revisioner: 

 Revision List 

 List of Effective Pages (LEP) 

 Revision number 

 Holders of Manual. 

7.1.2 SMM Non-complex AMC1 ORA.GEN.200(a)(1, 2, 3 och 5) 

Regelverket tillåter att en icke komplex organisation bedriver sitt 

säkerhetsarbete genom checklistor, riskhanteringssystem eller processer som 

är integrerade i verksamheten. Transportstyrelsen rekommenderar att 

samtliga organisationer tillämpar strukturen enligt 7.1.3 
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7.1.3 Hazard log/riskregister 

ORA.GEN.200(a)(3) 

En ATO ska genomföra identifiering av faror för flygsäkerheten som 

organisationens verksamhet medför, utvärdering av dessa och hanteringen 

av därmed förbundna risker, vilket inkluderar att vidta åtgärder för att 

minska riskerna samt att verifiera att dessa åtgärder har avsedd effekt samt 

att inga negativa bieffekter har skapats.  

Syftet med ett riskregister är att synliggöra eventuella faror/risker på ett 

strukturerat och överskådligt sätt.  

En ATO kan använda en riskmatris av nedanstående format. 

Om en ATO väljer att använda nedanstående förslag ska egna identifierade 

risker presenteras. 

 

7.1.4 Indata för riskregister 

Titel: Namn på risken 

Beskrivning: Beskriv risken 

Grundorsak: Beskriv grundorsaken till risken  

Risk: Bedöm risken enligt riskmatrisen 
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Åtgärder: Beskriv de riskreducerande åtgärderna.  

Reviderad risk: Skatta risken efter genomförda åtgärder  

Mätning av åtgärd: Beskriv hur effekten av åtgärderna mäts. 

Senast kontrollerad: När genomfördes senaste mätningen? 

Nästa kontroll: När ska nästa mätning genomföras? 

Transportstyrelsen har använt ordet risk även där fara är mer korrekt. 

7.1.5 Riskklassificering  

Röd riskklassning: Oacceptabel risk. Flygning får inte genomföras innan 

riskreducerande åtgärder har vidtagits. 

Gul riskklassning: Riskreducerande åtgärder ska vidtas snarast.  

Grön risk: Riskreducerande åtgärder behöver inte men kan vidtas. Risken 

accepteras som en del av verksamheten. 

7.1.6 Proaktiva åtgärder 

Transportstyrelsen föreslår att minst följande källor används för 

identifiering av risker och proaktiva åtgärder: 

https://aviation-safety.net/ 

https://www.ntsb.gov/investigations/_layouts/ntsb.aviation/index.aspx 

https://www.havkom.se/utredningar 

 

 

 

 

  

https://aviation-safety.net/
https://aviation-safety.net/
https://www.ntsb.gov/investigations/_layouts/ntsb.aviation/index.aspx
https://www.ntsb.gov/investigations/_layouts/ntsb.aviation/index.aspx
https://www.havkom.se/utredningar
https://www.havkom.se/utredningar
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8 COMPLIANCE AUDIT, COMPLIANCE 

CHECKLIST och COMPLIANCE 

MONITORING SYSTEM (CMS) 

ORA.GEN.200 

8.1.1 Checklistor 

Sektionen för flygutbildning har skapat checklistor i syfte att kontrollera 

regelefterlevnad av ORA.GEN, ORA.ATO, ORA.FSTD samt 

organisationens komplexitet. 

Dessa kan användas som compliance checklistor av organisationens 

compliance monitoring system (CMS). 

8.1.2 Format 

Checklistorna är skapade som .docx (word) filer.  

8.1.3 Struktur 

Checklistan är uppbyggd med 5 ifyllningsbara fält. 

 Regulation 

Regelreferens 

 Compliant Y (yes), N (no), N/A (not applicable) 

Om regelkravet är dokumenterat och implementerat anges Y.  

Om regelkravet inte är dokumenterat och implementerat anges N.  

Om regelkravet inte är relevant för organisationen anges N/A. 

 Manual reference 

Ange namn och paragraf i manualen/manualerna där regelkravet 

omhändertas. 

 Evidence 

Ange vilket bevis som används för att visa att både regelkravet och 

egna manualer efterlevs. Exempelvis elevdokumentation, 

mötesprotokoll, implementeringsplaner etc. 

En manualreferens kan nästan aldrig användas som bevis för 

regelefterlevnad.  
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 Notes 

Egna noteringar eller förklarande text. 

 

8.1.4 Checklista för ORA.ATO: 

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/certifikat_och_utbild

ning/flygskolor/ora.ato-2021-12-01.docx 

8.1.5 Checklista för ORA.ATO för organisationer som inte 

tillhandahåller utbildning trafikflygarcertifikat och tillhörande 

behörigheter:  

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/certifikat_och_utbild

ning/flygskolor/ora.ato-not-accordning-to-section-ii-2021-12-01.docx 

8.1.6 Checklista för ORA.GEN complex:  

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/certifikat_och_utbild

ning/flygskolor/ora.gen-complex-ato-2021-12-01.docx 

8.1.7 Checklista för ORA.GEN non-complex ATO och FSTDO: 

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/certifikat_och_utbild

ning/flygskolor/ora.gen-non-complex-ato---fstdo-2021-12-01.docx 

8.1.8 Checklista för ORA.GEN ATO som enbart tillhandahåller 

utbildning till LAPL, PPL, SPL, BPL med tillhörande 

behörigheter: 

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/certifikat_och_utbild

ning/flygskolor/ora.gen-lapl-ppl-2021-12-01.docx 

8.1.9 Checklista för ORA.FSTD: 

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/certifikat_och_utbild

ning/flygskolor/ora.fstd-2021-12-01.docx 

  

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/certifikat_och_utbildning/flygskolor/ora.ato-2021-12-01.docx
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/certifikat_och_utbildning/flygskolor/ora.ato-2021-12-01.docx
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/certifikat_och_utbildning/flygskolor/ora.ato-not-accordning-to-section-ii-2021-12-01.docx
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/certifikat_och_utbildning/flygskolor/ora.ato-not-accordning-to-section-ii-2021-12-01.docx
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/certifikat_och_utbildning/flygskolor/ora.gen-complex-ato-2021-12-01.docx
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/certifikat_och_utbildning/flygskolor/ora.gen-complex-ato-2021-12-01.docx
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/certifikat_och_utbildning/flygskolor/ora.gen-non-complex-ato---fstdo-2021-12-01.docx
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/certifikat_och_utbildning/flygskolor/ora.gen-non-complex-ato---fstdo-2021-12-01.docx
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/certifikat_och_utbildning/flygskolor/ora.gen-lapl-ppl-2021-12-01.docx
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/certifikat_och_utbildning/flygskolor/ora.gen-lapl-ppl-2021-12-01.docx
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/certifikat_och_utbildning/flygskolor/ora.fstd-2021-12-01.docx
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/certifikat_och_utbildning/flygskolor/ora.fstd-2021-12-01.docx


  

 
38 (56)  

Datum   

2022-12-22   

    

   
 

 

 

 

 

Utbildningsorganisationer 

 

 

  

  

  

 

9 Revision av befintlig manual 

9.1.1 Nödvändig information vid revision av manual 

Innan en reviderad manual sänds till Transportstyrelsen ska en ATO som 

minst säkerställa att nedanstående punkter har kontrollerats eller bifogas 

ansökan. Om inte nedanstående punkter bifogas eller kontrollerats innan 

ansökan sänds till Transportstyrelsen kommer begäran om komplettering 

sändas. Handläggningstiden för ärendet blir förlängd. 

 Eventuell form 2 eller 4 med bilagor 

 Genomförd riskanalys 

 Eventuell MoC 

 Revision kontrollerad mot senaste utgåvan av regelverket 

 Tydlig markering av samtliga ändringar i manualen 

 En detaljerad redovisning av samtliga ändringar 

 Revisionen genomförd av behörig person. 

De gråmarkerade fälten i flödesschemat, numrerade 1 till 4, är obligatoriska 

för all handläggning av manualrevision. 

9.1.2 Blanketter  

Länk till Form 2 samt dess bilaga: 

https://transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Luftfart/Luftvardighet/EASA-

Form-2/ 

9.1.3 Inlämnande av manualrevision till Transportstyrelsen 

Ansökan om manualrevision samt dess bilagor sänds alltid till 

luftfart@transportstyrelsen.se  

9.1.4 Begränsning rörande e-poststorlek 

Notera att Transportstyrelsen inte kan acceptera e-post om dess storlek 

överstiger 10 megabyte. Om ansökan behöver delas upp på flera e-

postmeddelanden bör ordningen och antal anges i rubriken, exempelvis: 

Instrument Rating Multi Engine, revision 3, e-post 1 av 3. 

 

https://transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Luftfart/Luftvardighet/EASA-Form-2/
https://transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Luftfart/Luftvardighet/EASA-Form-2/
mailto:luftfart@transportstyrelsen.se
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9.1.5 Flödesschema rörande revision av manual  
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10 Korsreferenslistor 

10.1.1 Korsreferenslistor  

Sektionen för flygutbildning har i syfte att kontrollera regelefterlevnad 

skapat korsreferenslistor för följande utbildningar: 

 Appendix 9 Class rating SEA 

 Appendix 9 MP och SP HPA Complex 

 Appendix 9 TMG och SP airplane 

 APS MCC 

 BIR 

 CB-IR 

 Class rating sea 

 CPL(A) 

 CRI ME 

 IRI 

 KSA100 

 MCC(A) 

 MCC(H) 

 NR (A) 

 OM 

 UPRT (alla former). 

10.1.2 Format 

Korsreferenslistorna är skapade som .xlxs filer. Notera att nästan samtliga 

filer inkluderar flera flikar. 
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10.1.3 Struktur 

Under manualreferens ska ATO:n ange referenser till sin OM eller TM där 

regelefterlevnad kan utläsas. 

Exempelvis anger FCL.745.A (a3) att en utbildning inom avancerad UPRT 

ska innehålla minst 3 timmars utbildning med behörig instruktör enligt 

FCL.915(e) i ett lämpligt luftfartyg. 

 Genom vilka manualer och moment framgår att utbildningen 

omfattar 3 timmar? 

 Var framgår det vilka instruktörer som kan användas av ATO:n? 

 Vilka luftfartyg är godkända att använda under utbildningen? 

 

 

10.1.4 Begäran av kopia 

Sänd begäran om kopia av korsreferenslista till 

flygutbildning@transportstyrelsen.se  

Ange ”Begäran om korsreferenslista (utbildningens namn) i ämnesraden. 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:flygutbildning@transportstyrelsen.se
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11 FSTD-Operatörer 

11.1.1 ATO som även är FSTD-operatör 

En ATO som avser kvalificera och operera en FSTD måste ansöka om att 

bli en FSTD-operatör, FSTDO.  

Kraven på ledningssystem är lika för en FSTD-operatör som för en ATO 

med skillnad för de krav som finns beskrivna i ORA.FSTD vilka också 

måste omhändertas.  

Mer information om att kvalificera och operera en FSTD återfinns här: 

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-

utbildning/utbildningshjalpmedel-for-flygsimulering-fstd/  

11.1.2 FSTD-operatör som inte är en ATO 

En organisation som avser kvalificera och operera en FSTD måste uppfylla 

de krav på ledningssystem som beskrivs i ORA.GEN och ORA.FSTD. Mer 

information om att kvalificera och operera en FSTD återfinns här: 

Utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD) - Transportstyrelsen 

12 Befattningshavare inom ATO 

12.1.1 Samlad information 

Här finner ni information om hur tillsättning av befattningshavare inom 

ATO går till.  

Tillsättning av befattningshavare är föremål för myndighetens prövning, 

vilket i praktiken innebär att de personer som är tänkta att inneha någon av 

de befattningar som nämns längst ner på hemsidan ska godkännas av 

Transportstyrelsen. 

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/for-

utbildningsorganisationer-inom-flygutbildning/godkand-

utbildningsorganisation-ato/tillsattning-av-befattningshavare-inom-ato/  

 

 

  

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/utbildningshjalpmedel-for-flygsimulering-fstd/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/utbildningshjalpmedel-for-flygsimulering-fstd/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/utbildningshjalpmedel-for-flygsimulering-fstd/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/for-utbildningsorganisationer-inom-flygutbildning/godkand-utbildningsorganisation-ato/tillsattning-av-befattningshavare-inom-ato/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/for-utbildningsorganisationer-inom-flygutbildning/godkand-utbildningsorganisation-ato/tillsattning-av-befattningshavare-inom-ato/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/for-utbildningsorganisationer-inom-flygutbildning/godkand-utbildningsorganisation-ato/tillsattning-av-befattningshavare-inom-ato/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/for-utbildningsorganisationer-inom-flygutbildning/godkand-utbildningsorganisation-ato/tillsattning-av-befattningshavare-inom-ato/
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13 Allmän information, kontaktinformation samt 

frågor och svar 

13.1.1 Frågor och svar 

Sektionen för flygcertifikat och flygutbildning besvarar vanligt 

förekommande frågor genom vår hemsida. 

Följande underrubriker framgår av Transportstyrelsens frågor och svar: 

 Kontrollanter 

 Instruktörer 

 Flygutbildning – praktisk 

 Flygutbildning – teoretisk 

 Utbildningsorganisationer 

 Övrigt. 

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/fragor-och-

svar/   

13.1.2 Information till utbildningspersonal  

Sektionen för flygutbildning presenter allmän information till 

utbildningspersonal, instruktörer och skolchefer på sin hemsida:  

Skolchefer och övrig utbildningspersonal 

Skolchefsinformation 

Instruktörer inom flygutbildning 

13.1.3 Aktuella nyheter  

Svenska: https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-

utbildning/  

Engelska: https://www.transportstyrelsen.se/en/aviation/Flight-Training-

and-Licensing/  

13.1.4 Intyg om teoriexamination 

Flygskolan har möjlighet att utfärda intyg där resultatet för individuella 

ämnen framgår. Elever ska i första hand kontakta flygskolan där 

utbildningen genomfördes för utfärdande av intyg om genomförd 

teoriexamination.  

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/fragor-och-svar/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/fragor-och-svar/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/for-utbildningsorganisationer-inom-flygutbildning/Skolchefsinfo
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/for-utbildningsorganisationer-inom-flygutbildning/Skolchefsinfo
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/for-utbildningsorganisationer-inom-flygutbildning/Skolchefsinfo/Skolchefsinformation/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/instruktorer-inom-flygutbildning/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/
https://www.transportstyrelsen.se/en/aviation/Flight-Training-and-Licensing/
https://www.transportstyrelsen.se/en/aviation/Flight-Training-and-Licensing/
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Om Transportstyrelsen ska utfärda intyg om genomförd teoriexamination 

debiteras sökande enligt gällande avgiftsföreskrift. Detaljerad information 

framgår av Transportstyrelsens frågor och svar, se punkt13.1.1  

13.1.5 Kontaktinformation till sektionen för flygcertifikat (certifikat och 

medicin): 

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/Kontakta-

medicinhandlaggare/  

13.1.6 Kontaktinformation vid frågor om flygteknisk underhållspersonal: 

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-

utbildning/Flygteknisk-underhallspersonal-ny/   

13.1.7 Kontaktinformation till sektionen för flygutbildning: 

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/for-

utbildningsorganisationer-inom-

flygutbildning/Skolchefsinfo/Skolchefsinformation/Kontakter/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/Kontakta-medicinhandlaggare/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/Kontakta-medicinhandlaggare/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/Flygteknisk-underhallspersonal-ny/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/Flygteknisk-underhallspersonal-ny/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/for-utbildningsorganisationer-inom-flygutbildning/Skolchefsinfo/Skolchefsinformation/Kontakter/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/for-utbildningsorganisationer-inom-flygutbildning/Skolchefsinfo/Skolchefsinformation/Kontakter/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/for-utbildningsorganisationer-inom-flygutbildning/Skolchefsinfo/Skolchefsinformation/Kontakter/
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14 Certifikat från land utanför EASA 

14.1.1 Omfattningsområde 

Genom Transportstyrelsens hemsida finner ni, bland annat, information 

rörande: 

 Tillgodoräknande av utbildning från land utanför EASA 

 Konvertering av typ- och klassbehörigheter från land utanför EASA 

 Konvertering av PPL- eller ATPL-certifikat 

 Personer som verkar i tredje land och innehar ett Svensk Del-FCL 

CPL- eller ATPL-certifikat med tillhörande ATPL-teori 

 Personer som verkar i tredje land med en giltig typ- eller 

klassbehörighet 

 Validering av certifikat  

 Flytt av certifikat från annan EASA-stat. 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-

utbildning/piloter/certifikat-fran-land-utanfor-easa/ 

Det är endast möjligt att ansöka om tillgodoräknande av utbildning enligt 

artikel 3b till kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/723 för ett 

certifikat och dess behörigheter. 

Det är inte möjligt enligt artikel 3b att ansöka om tillgodoräknande för 

endast behörigheter, exempelvis en flyginstruktörsbehörighet eller 

instrumentbehörighet.  

14.1.2 Tillgodoräknande av utbildning, flyginstruktörsbehörighet 

Vid ansöka om tillgodoräknande av utbildning enligt artikel 3b till 

kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/723 för ett certifikat, 

behörigheter som inkluderar en flyginstruktörsbehörighet tillämpar 

Transportstyrelsen följande riktlinjer. 

 Minimum 15 timmars flygutbildning 

 Minimum 30 timmars teoriutbildning varav: 

o 10 timmars T&L 

o 20 timmars short/long/classrooms briefings 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/piloter/certifikat-fran-land-utanfor-easa/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/piloter/certifikat-fran-land-utanfor-easa/
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14.1.3 Relevanta blanketter:  

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Luftfart/  

 Blankett TSL7047 

 Blankett TSL7319 

 Blankett L1873 

 Blankett L1835 

  

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Luftfart/
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15 Ansökan om undantag (dispenser) 

15.1.1 Förutsättning 

Sektionen för flygutbildning får bevilja undantag från förordning 1178/2011 

enbart om följande villkor är uppfyllda: 

 Det rör sig som om brådskande oförutsedda omständigheter eller 

brådskande operativa behov. 

 Det är omöjligt att på ett adekvat sätt ta hänsyn till dessa 

omständigheter eller behov i överensstämmelse med de tillämpliga 

kraven. 

 Säkerhet, miljöskydd och överensstämmelse med de tillämpliga 

grundläggande kraven säkerställs, vid behov genom tillämpning av 

kompenserande åtgärder. 

 Medlemsstaten har i möjligaste mån lindrat eventuell snedvridning 

av marknadsvillkoren som en följd av att undantaget beviljats. 

 Undantaget är vad gäller omfattning och varaktighet begränsat till 

vad som är absolut nödvändigt och det tillämpas på ett icke-

diskriminerande sätt. 

Det är den sökandes ansvar genom sin ansökan att bevisa och motivera 

 varför ansökan om undantag omfattas av brådskande oförutsedda 

omständigheter eller brådskande operativa behov 

 varför efterlevnad av de tillämpliga kraven är omöjligt  

 kompenserande åtgärder som säkerställer att likvärdig flygsäkerhet 

och miljöskydd bibehålls. 

15.1.2 Regelreferenser 

Grundförordningen Artikel 71 (Flexibilitetsbestämmelser), se kapitel 3. 

15.1.3 Ansökan 

Den sökande ska säkerställa att samtliga förutsättningar enligt artikel 71 av 

grundförordningen, (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018, är uppfyllda innan 

ansökan sänds till Transportstyrelsen. 

Transportstyrelsen har publicerat information inklusive ytterligare 

stöddokument för ansökan om undantag.  



  

 
48 (56)  

Datum   

2022-12-22   

    

   
 

 

 

 

 

Utbildningsorganisationer 

 

 

  

  

  

 

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/ansoka-om-

undantag/  

Ansökan sänds till luftfart@transportstyrelsen.se  

15.1.4 Företrädare 

Fullmakt att föra den sökandes talan ska bifogas ansökan om någon annan 

än den sökande ansöker om undantag. 

15.1.5 Kostnader 

Nedlagd arbetstid för handläggning av ansökan debiteras den sökande enligt 

2 kapitlet 7 § i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter1 oavsett negativt 

eller positivt beslut för ansökan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 TSFS 2016:105 

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/ansoka-om-undantag/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/ansoka-om-undantag/
mailto:luftfart@transportstyrelsen.se
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16 Bilaga I-luftfartyg (Annex 1) 

16.1.1 Godkännande av bilaga I-luftfartyg 

För att en ATO ska kunna nyttja ett bilaga I-luftfartyg ska detta vara 

godkänt av den behöriga myndigheten (Transportstyrelsen). 

 

För att ett bilaga I-luftfartyg ska kunna nyttjas vid kompetenskontroll eller 

flygprov ska detta vara godkänt av den behöriga myndigheten 

(Transportstyrelsen). 

För att ett bilaga I-luftfartyg ska kunna nyttjas vid skillnadsutbildning ska 

luftfartyget vara godkänt att nyttjas av en ATO eller DTO. 

16.1.2 EASA-luftfartyg 

Luftfartyget är ett EASA-luftfartyg om det finns med i någon av listorna på 

denna sida. 

https://www.easa.europa.eu/document-library/product-certification/type-

certificates/easa-product-lists 

16.1.3 Bilaga I-luftfartyg 

Om luftfartyget inte är med i listorna som refereras till ovan definieras de i 

(EU) 2018/1139 bilaga I och benämns då som Bilaga I-luftfartyg. 

Ett bilaga I-luftfartyg kan användas för flygutbildning och 

skillnadsutbildning om det har en säkerhetsnivå som är jämförbar med den 

som fastställs genom samtliga grundläggande krav som fastställs i bilaga II 

till förordning (EU) 2018/1139 (luftvärdighet).  

https://www.easa.europa.eu/document-library/regulations/regulation-eu-

20181139 

16.1.4 Godkännande av bilaga I-luftfartyg vid flygutbildning, 

kompetenskontroll samt flygprov  

För att Transportstyrelsen ska kunna fatta beslut om godkännande av ett 

bilaga I-luftfartyg för flygutbildning, vilket inkluderar skillnadsutbildning, 

inom en ATO ska följande inkomma: 

 Ansökan där det framgår vilket luftfartyg som avses 

 Kopia av avtal rörande luftvärdighet och underhåll, om tillämpligt. 

https://www.easa.europa.eu/document-library/product-certification/type-certificates/easa-product-lists
https://www.easa.europa.eu/document-library/product-certification/type-certificates/easa-product-lists
https://www.easa.europa.eu/document-library/regulations/regulation-eu-20181139
https://www.easa.europa.eu/document-library/regulations/regulation-eu-20181139
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16.1.5 Bilaga I-luftfartyg som innehar luftvärdighetsbevis enligt ICAO 

Annex 8 

För att kunna godkänna ett luftfartyg som innehar luftvärdighetsbevis enligt 

ICAO annex 8 för flygutbildning vilket inkluderar skillnadsutbildning, krävs 

utöver ansökningshandlingarna: 

 Att en instruktör, kvalificerad enligt Del-FCL och utsedd av 

skolchefen för ATO:n, genomför en bedömning om flygplanet är 

utrustat och lämpligt för de kurser som tillhandahålls. Denna 

bedömning ska vara skriftlig och bifogas ansökan. 

16.1.6 Bilaga I-luftfartyg som inte innehar luftvärdighetsbevis enligt 

ICAO Annex 8 

För att kunna godkänna ett luftfartyg som inte innehar luftvärdighetsbevis 

enligt ICAO annex 8 för flygutbildning krävs utöver 

ansökningshandlingarna: 

 Transportstyrelsens bedömning som lämplig genom en första 

utvärdering innefattande: 

o Uppfyller flygplanet de nationella kraven för luftvärdighet 

baserat på flygtillstånd i utfärdande landet 

o Likheter med en redan certifierad variant 

o Luftfartyg med en tidigare tillfredställande dokumenterad 

användning som skolningsflygplan 

o Enkel och konventionell design 

o Luftfartyg som inte har farliga attribut eller utformningar, 

bedömt efter erfarenhet 

o Opererbara system, utrustning och dylikt som inte kräver 

exceptionell styrka eller färdighet. 

Notera att det är ATO:ns uppgift att visa att ovanstående punkter 

uppfylls. 

 En instruktör, kvalificerad enligt Del-FCL och utsedd av skolchefen 

för ATO:n, ska genom en evalueringsrapport visa att flygplanet är 

utrustat och lämpligt för de tilltänkta kurserna. Alla ovanstående 

(Transportstyrelsens bedömningsgrunder) och nedanstående punkter 

ska omhändertas i rapporten: 
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o Flygplanet ska kunna kontrolleras och manövreras säkert 

under alla förutsatta förhållanden, inklusive efter bortfall av 

ett eller flera framdrivningssystem. 

o Flygplanet ska generera en lugn övergång från en flygfas till 

en annan utan att kräva exceptionella egenskaper av piloten 

såsom flygfärdighet, vakenhet, styrka eller arbetsbelastning 

under alla troliga operativa förutsättningar. 

o Flygplanet ska vara så stabilt att kraven på piloten, med 

hänsyn till flygningen och dess längd, inte är övermäktiga. 

o Utvärderingen ska ta hänsyn till roderkrafter, miljön för 

piloten, pilotens arbetsbelastning och andra tänkbara faktorer 

rörande human factors, beroende på fas och längd på 

flygningen. 

16.1.7 Avgifter 

Nedlagd arbetstid för handläggning av ansökan avseende bilaga 1-luftfartyg 

debiteras enligt 2 kapitlet 7 § i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
2 TSFS 2016:105 
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17 Elev under utbildning 

17.1.1 Överflyttning av elev, trafikflygarutbildning samt MPL 

Om en sökande genomgår utbildningskurs till trafikflygarcertifikat eller 

MPL (appendix 3 till annex 1) önskar föras över till en annan ATO ska 

denne ansöka hos den behöriga myndigheten om en formell uppskattning av 

det antal ytterligare utbildningstimmar som krävs. 

 

Ansökan om slutförande av utbildning samt överflyttning av 

elevdokumentation från den föregående flygskolan ska begäras av eleven.  

Ansökan om slutförande av utbildning samt begäran om elevdokumentation 

kan genom fullmakt från eleven ske genom flygskolans skolchef.  

Flygskolan som ska slutföra utbildningen måste: 

 Identifiera skillnaden mellan genomförd utbildning och den egna 

godkända utbildningshandboken 

 Säkerställa äktheten av överförd elevdokumenten 

 Säkerställa att delvis slutförd utbildning inom område Area 100 

KSA inte krediteras 

 Beskriva vilka utbildningstid som kan krediteras och vilken tid som 

ska genomföras för respektive fas (kreditering av hela faser medges 

ej, minst ”progress check/Phase check” ska genomföras för 

respektive fas) 

Flygskola som ska slutföra utbildning måste säkerställa att alla nödvändiga 

krav är uppfyllda innan flygprov genomförs. 

Respektive skolchefer ska samtala om elevens tidigare utbildning direkt och 

inte enbart genom överflyttning av dokument. Lämpligen sker 

säkerställande av dokuments äkthet under samtalet. 
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17.1.2 Överflyttning av elev, modulutbildning 

En elev kan välja att påbörja sin utbildning vid en flygskola och slutföra den 

vid en annan. För modulbaserad utbildning, såvida det inte rör utbildning till 

ett trafikflygarcertifikat eller MPL, behöver eleven inte ansöka om en 

formell uppskattning av det antal ytterligare utbildningstimmar som krävs. 

Flygskolan som ska slutföra utbildningen måste säkerställa: 

 Att eleven begär överflyttning av dokumentation från den 

föregående Flygskolan 

 Äktheten av elevdokumenten 

 Att alla nödvändiga krav är uppfyllda innan flygprov genomförs. 

Dokumenten ska flyttas inom 2 veckor från det att eleven begärt 

överflyttning 

Respektive skolchefer ska samtala om elevens tidigare utbildning direkt och 

inte enbart genom överflyttning av dokument. Lämpligen sker 

säkerställande av dokuments äkthet under samtalet. 

17.1.3 Elev med godkänd teoriexamination 

En elev kan välja att genomföra teoriutbildning vid en annan 

utbildningsorganisation än den som genomför den praktiska utbildningen.  

Flygskolan som ska slutföra flygutbildningen måste verifiera  

 Äktheten av teoriexamination 

 Att nödvändiga utbildnings- och kunskapskrav är uppfyllda innan 

flygprov genomförs 

Skolcheferna vid respektive utbildningsorganisation ska samtala om elevens 

teoriutbildning i allmänhet, färdigheter och kunskapsnivå ämnesvis. 

17.1.4 Elev som simultant genomför teoriutbildning vid annan 

utbildningsorganisation än den som genomför praktisk utbildning 

En elev kan välja att simultant genomföra teoriutbildning vid en annan 

utbildningsorganisation än den som genomför den praktiska utbildningen.  

Skolchefen eller ansvarig flyginstruktör för eleven som genomför den 

praktiska utbildningen måste på lämpligt sätt få kännedom om, samt 

dokumentera, nedanstående punkter från utbildningsorganisationen som 

bedriver teoriutbildningen 
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 Elevens generella förmåga att följa den fastställda utbildningsplanen 

 Resultat av skolprov för respektive ämne 

 Ämnen eleven upplevdes ha eventuella svårigheter respektive 

enklare för 

 Generellt intryck av elevens kunskapsnivå 

 Annan information som anses viktigt att förmedla mellan 

utbildningsorganisationen. 

17.1.5 Erkända utbildningsorganisationer 

Elev som införskaffat utbildningsmaterial och studerat på egen hand, 

exempelvis genom KSAK´s digital utbildningsplattform ELSA, uppfyller 

inte förutsättningarna för flygutbildning.  

All grundläggande tillståndspliktig flygutbildning ska bedrivas av en 

utbildningsorganisation. ATO eller DTO som står under Transportstyrelsens 

tillsynsansvar framgår genom Transportstyrelsens hemsida. 

https://sthav.transportstyrelsen.se/extweb/Sth/Sth/-1/get/sv  

Om eleven genomfört utbildning vid utbildningsorganisation som står 

utanför Transportstyrelsens tillsynsansvar bekräftas 

utbildningsorganisationen av respektive nationell myndighet.  

 

 

 

 

 

 

  

https://sthav.transportstyrelsen.se/extweb/Sth/Sth/-1/get/sv
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18 Ändringar 

18.1.1 Första utgåva 

Följande ändringar har genomförts i dokumentet 

 Dokumentet skapas 

18.1.2 Andra utgåva 

Följande ändringar har genomförts i dokumentet 

 Kapitel 2: BIR, CFI, CMS, MoC och SMM definierad 

 Språkliga ändringar samt uppdatering av hyperlänkar. 

18.1.3 Tredje utgåva 

Följande ändringar har genomförts i dokumentet 

 Kapitel 14, uppdaterad information rörande blanketter 

 Nytt kapitel 17, elev under utbildning 

 Språkliga ändringar i flera kapitel  

18.1.4 Fjärde utgåva 

Följande ändringar har genomförts i dokumentet 

 Kapitel 5, information införd rörande teoriutbildning, KSA och ISD.  

18.1.5 Femte utgåva 

Följande ändringar har genomförts i dokumentet 

 Kapitel 2, MPL införd 

 Kapitel 3, editoriella ändringar 

 Kapitel 5, hyperlänk avseende ISD samt editoriella ändringar 

 Kapitel 6, EASA EHEST Instructor Guide uppdaterad 

 Kapitel 8, checklista att utläsa komplexitet har skapats 

 Kapitel 10, korsreferenslista för MCC(A) och MCC(H) finns 

tillgängliga 

 Kapitel 14, införd riktlinje för flyginstruktörsbehörighet 
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 Kapitel 17, uppdaterad information för överflyttning av elev, 

integrerad trafikflygarutbildning samt MPL. 

18.1.6 Sjätte utgåva 

Följande ändringar har genomförts i dokumentet 

 Kapitel 17, uppdaterad information för överflyttning av elev 


