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Agenda – Teoretisk examination

• Information från EASA

• Nationell statistik

• PPL-frågebanker

• All weather operations & fuel/energy management

• Ny tolkning av FCL.025

• Uppgradering PEXO

• Samarbete med Trafikverket
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EASA

• Standardisering av PPL (enbart diskussioner om detta)

– Detaljerad syllabus

– Frågedistribution

– Max provtider

• CAP replacements pga Brexit(ATPL, CPL, IR)

– Publikt tillgängliga

– Testfrågor
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Medelresultat ATPL(A)2020-2021 – EASA
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Medelresultat ATPL(A)2020-2021 - Nationellt
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Resultatutveckling ny syllabus - Nationellt
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EASA – Ny syllabus

• Stor differens i medelresultat mellan syllabus

– Färre läckta frågor till kommersiella frågebanker

– ATOer har rapporterats att svårighetsgraden på frågor har ökat

– EASA planerar att publicera testfrågor inom områden som 

upplevts som särskilt svåra

• Kan vara till nackdel att ha genomfört nya syllabusen

– Enbart pass/fail i teoriintyg, utan procentsats

– Behövs mer enighet inom EASA för att inte svenska elever ska 

drabbas
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Antal skrivna prov nationellt - Totalt
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Antal skrivna prov
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Antal skrivna prov
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Antal skrivna prov
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Antal skrivna prov
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Statistik – topic/delämnesprov

• Genomsnitt passrate på ”topic”-nivå

• Gäller för 2022

• ATPL(A), ATPL(H)IR, ATPL(H)VFR, CPL

• Röd stapel är medelvärde

• Övriga färger, flygskolor(maskade)
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Air law and ATC procedures
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Airframe/systems/powerplant
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Instrumentation
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Mass and balance
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Performance(A)
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Flight planning and monitoring
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Performance(H)
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Human performance
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Meteorology
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General navigation



24

Radio navigation
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Operational procedures
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Principles of flight(A)
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Principles of flight(H)
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Communications
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EASA – All weather operations, fuel/energy management

• Ikraftträdande av AWO och nya bränslebestämmelser 2022-10-30

– Påverkar framförallt 033 FPM

• Förändringarna i regelverken kräver uppdatering av både frågebank och 

syllabus/LO

– EASA kommer så snart det är möjligt att uppdatera syllabus och LO

• EASA sena med att släppa uppdatering av ECQB till MS

• Vi har nu mottagit en uppdatering av frågebankerna och kommer 

implementera förändringarna 15 mars
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EASA – All weather operations, fuel/energy management

• Ett informationsdokument finns på EASAs ECQB-sida med 

förändringarna inkl. exempelfrågor

• TK syllabus comparison – belyser vilka delar av syllabusen som 

påverkas

• European Central Question Bank (ECQB) | EASA (europa.eu)

https://www.easa.europa.eu/en/domains/aircrew-and-medical/european-central-question-bank-ecqb
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Frågebank PPL

• TS arbetar kontinuerligt med att uppdatera 

frågebankerna

• 3st ändringspaket släppta under 2022

• Samarbete med våra grannländer om PPL-frågor
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Ny tolkning av FCL.025
• FCL.025(c):

– (1) The successful completion of the theoretical knowledge examinations will be valid: 

(ii) for the issue of a commercial pilot licence or instrument rating (IR), for a period of 36 months; 

– (2) The completion of the airline transport pilot licence (ATPL) theoretical knowledge examinations will 

remain valid for the issue of an ATPL for a period of 7 years from the last validity date of: 

(i) an IR entered in the licence; or 

(ii) in the case of helicopters, a helicopter’s type rating entered in that licence. 

• TS tidigare tolkning

– Ett CPL har kunnat tas ut efter de initiala 36 månaderna om det förlängts mha av en IR/typbehörighet

– Ett PPL med en IR är tillräckligt för att förlänga giltighetstiden av en ATPL-teori

• EASAs tolkning

– Ett CPL kan enbart tas ut under den initiala giltighetstiden om 36 månader efter slutförd teoriexamination

– Teorins giltighet förlängs sedan mha en IR/typbehörighet(som tidigare)
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Ny tolkning av FCL.025

• Den nya regeltillämpningen kommer sannolikt gälla från i sommar, inget 

datum fastställt ännu

• Elever med PPL + ATPL-teori kommer få 36 ”nya” månader för att ta ut ett 

CPL från det datum TS fastställer
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Ny tolkning av FCL.025

• Information kommer publiceras på TS hemsida

• Utskick via TS hemsidas prenumerationstjänst

• Riktade utskick via både brev och e-post till berörda 

certifikatinnehavare med PPL och påbörjad eller slutförd 

ATPL-teori(A/H)
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Uppgradering PEXO
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Uppgradering PEXO

• Tekniska beroenden i nuvarande PEXO-version kräver 

uppgradering

• Sannolikt kommer uppgradering ske under våren – Testning och 

justeringar pågår

• Elev och provvaktsgränssnitt kommer i stort sett vara identiska med 

idag, grafiskt lyft

• Administratörsgränssnitt för flygskolor kommer innebära en del 

skillnader och andra arbetssätt 

• TS kommer arrangera två utbildningstillfällen
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Observera

• Preliminär information!
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Trafikverket
• TS började titta på alternativ till nuvarande examinationssystem 2019

– I syfte att stärka examinationssystemet

– Hitta en mer administrativt effektiv lösning

– Hitta en mer kostnadseffektiv lösning

– Initial förändring av provvaktssystemet och utökade kraven för provskrivning till ATPL och CPL

– Kontakt med Trafikverket togs samma år

• Transportstyrelser inleder samarbete med Trafikverket

• Delegerar provskrivningsverksamheten till Trafikverket

• Provskrivning kommer att genomföras i Trafikverkets regi

– Trafikverkets lokaler

– Trafikverkets examinationssystem

– Trafikverkets provförrättare(provvakter)
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Trafikverket

• Gäller samtliga examinationer

• Driftsättning 2024/2025

• Transportstyrelsen ansvarar fortfarande för provinnehåll 

och examinationshantering
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Trafikverket - Tillgänglighet

• Provskrivning kommer enbart kunna genomföras i 

Trafikverkets lokaler

– Ej möjligt med provskrivning vid satelliter utomlands

• Prov till PPL och eventuellt IR kommer kunna skrivas vid 

samtliga av Trafikverkets förarprovkontor

– Samköras med körkortsprov

• Prov till ATPL, CPL och eventuellt IR kommer kunna skrivas 

på förarprovkontor vid orter där vi har flygskolor med 

teoretisk undervisning till dessa certifikat

• Bokning kommer kunna genomföras av eleverna själva eller 

av er som flygskola



42

Trafikverket

• Krav på person- eller samordningsnummer

• Hur hanterar vi utländska elever?

• Skatteverket: Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning 

för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige, men 

som ändå har behov av att ha kontakt med svenska myndigheter 

eller andra delar av samhället.

• Transportstyrelsen kommer behöva utfärda samordningsnummer

• Kan innebära längre handläggningstider från Skatteverkets sida
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Syfte

• Vilka vinster ser vi med detta?

– Säkrare teoriexaminationer

– Administrativ effektivisering inom myndigheten

– Ekonomisk effektivisering

– Ökad tillgängligheten till provskrivning för elever
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Trafikverket

• PEXO ersätts och delas upp i två system:

– Nytt system som utvecklas av TS – TREX

• System som kommer användas för er flygskolor för att elevanmäla

och administrera elever

– Trafikverkets förarprovsystem – FPS

• Befintligt system som används för provskrivning till körkort tex.

• Det är i FPS elever kommer genomföra provskrivning

• Eventuellt kommer en bokningsportal finnas tillgänglig för er flygskolor
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TREX

• Målsättning att ni ska kunna utföra så mycket som 

möjligt i TREX och inte i FPS

• Vi har försökt ta med era önskemål om funktioner i 

systemet så långt det är möjligt, efter e-postutskick
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TREX
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TREX funktioner - Flygskolor

• Webbaserat

• Kompatibelt med surfplattor(ev. telefoner)

• Elevanmälan på egen hand

• Examinationsöversikt likt PEXO

• Sittningsöversikt

• Hämta intyg

• Statistikfunktioner

• Notifieringsfunktioner i system(aviseringar)/e-post till elever/flygskolor

– Genomförd provskrivning

– X antal månader till rekommendation förfaller

– X antal månader till examinationsperiod förfaller
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TREX - behörigheter

• Skolchef(HT), representant(DTO) och teoriansvarig(CTKI) kommer 

per default tilldelas behörighet till systemet. 

• Vi kommer kunna tillhandahålla behörigheter för övriga 

flyginstruktörer och teoriinstruktörer som anges av organisationen

• Inloggning via Bank-ID

• Eventuellt ”Mina ombud” i ett senare skede
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Elevanmälan – Sök elev
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Elevanmälan – Välj examination
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Elevanmälan – Kontroll
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Elevanmälan - Summering



53

Mina sidor - Elever

• För elever att själva logga in:

– Genomförda provskrivningar

– Sittningsöversikt

– Examinationsperiodens giltighetsperiod 

(18 mån)

– Utfärdade rekommendationer

– Hämta intyg

• Via TS ordinarie ”Mina sidor”-tjänst

• Kan komma att implementeras senare
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Trafikverkets förarprovsystem - FPS

• Krav på digitalisering
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Digitalisering av examinationer
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Digitalisering av examinationer
• Examinationerna kommer genomföras on-screen

– Jeppesen GSPRM, CAPs, LFV 2152AB kommer lyftas in i systemet

– Digitala verktyg

– Referensgrupp

• TS fokus

– Precision - minst lika god

– Tidsåtgång – jämlikt de fysiska hjälpmedlen

– Tillvägagångssätt ska så långt det är möjligt vara likt de traditionella verktygen (transportör 

tex)

• Instruktionsfilmer

• Demomodul för elever
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Digitalisering av examinationer

• Tillägget om 10 min på max provtid för EASA-

examinationer kommer finnas kvar
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Förstudie med Trafikverket

• TS genomförde en förstudie med Trafikverket 2020, där 

en PoF togs fram för att bland annat bedöma lämpligheten 

i helt digitala examinationer

• Resultat

– Bättre precision

– Jämlik tid för att lösa plotting-uppgifter efter viss inlärningstid

• Viss tid sparas in genom att få kartor etc presenterade direkt på 

skärmen
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Normalflöde

Elev antas till 

utbildning

Flygskola 

anmäler elev till 

ex. i TREX

Ansökningsprocess 

samordningsnummer

Flygskola 

utfärdar 

rekommendation 

i TREX

Elev bokar 

provskrivning 

på TrVs

webbplats 

Bokning flygskola via 

portal för trafikskolor

Kontroll i TREX 

att eleven 

uppfyller krav för 

provskrivning

Elev betalar och 

bokning 

registreras

Provskrivning 

genomförs

Provresultat 

skickas till TREX

Resultatsammans

tällning skickas 

till elev/flygskola

TREX 

uppdateras med 

resultat. Ex.regler

appliceras

Intyg om 

genomförd ex. 

hämtas från 

TREX
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Referensgrupp

• Vi vill ha er feedback!

• Del 1 – Referensgrupp TREX

• Del 2 – Referensgrupp Trafikverket (digital examinationsmiljö)

• Beroende på intresse kommer vi eventuellt behöva begränsa 

gruppen
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Migrering av elever

• Ännu ej klart huruvida elever kommer kunna migreras 

till det nya systemet eller om parallella system kommer 

behöver köras
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Avslutningsvis

• Frågor?


