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Agenda

• Simulatorinspektörer

• Svenska FSTD 2023

• Tillsyn av FSTD-operatör

• Tillsyn av FSTD

• Utökat tillsynsintervall

• Feedback från EASA-audit av Transportstyrelsen

• Årsrapporter

• Dossierbilagor
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FSTD-inspektörer

• Hans Hermansson

• Abdulah Ramic

• Jan Lingemark

• (Erik Jangren)

• Hans Hermansson

• Magnus Forslund

• Pär Wilund

• Jan-Olof Hjortman (H)

• (Conny Comstedt)

• (Staffan Söderberg)

Tekniska inspektörer (TI) Flyginspektörer (FI)
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Svenska FSTD under 2023

• 24 aktiva FSTD

• 1 FFS

• 3 FTD

• 3 FNPT(H)

• 17 FNPT(A)

• 9 FSTD på 24 månaders tillsynsintervall
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Tillsyn av FSTD-operatör

• FSTD-operatör som opererar under ett ATO:s ledningssystem:

-Tillsyn genomförs i samband med verksamhetskontroll vid ATO. (Normal 

ATO-tillsyn av ORA.GEN samt i tillägg ORA.FSTD)

• FSTD-operatör med eget ledningssystem:

-Tillsyn mot ORA.GEN och ORA.FSTD var 24:e månad i samband med en 

recurrent evaluation. Kan förkortas beroende på tillsynsresultat.
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Tillsyn av FSTD (recurrent evaluation)

• Var 12:e månad

• Recurrent-månad är den 

månad då initial 

genomfördes

• Sista dag för recurrent-sista 

dagen i recurrentmånaden

• 60 (2 månader) dagars 

evalueringsperiod
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Utökat tillsynsintervall för FSTD
• FSTD-operatören behöver ansöka om 

detta

• En förutsättning för 24-månaders 

recurrent-intervall

• Brister vid tillsyn av FSTD-operatör 

kan medföra att en FSTD ej beviljas 

fortsatt 24-månaders intervall

• En ansökan gäller följande kalenderår 

och påverkar det årets avgifter.
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Ansöka om förändring av FSTD-tillstånd

• EASA Form 2

• Bilaga EASA Form 2 ORA(FSTD)

-utökat tillsynsintervall 24 mån

-betydande förändring eller uppgradering

-omlokalisering

-deaktivering

• EASA Form 4 (Ledningspersonal)

-AM

-SM

-CMM

-AP FSTD (Assigned person)

https://transportstyrelsen.se/49281f/globalassets/global/blanketter/luftfart/luftvardighet/tsl7161t-v5.easa-form-2.pdf
https://transportstyrelsen.se/494a1d/globalassets/global/blanketter/luftfart/certifikat_och_utbildning/tsl7309t-easa-form-2-bilaga-ora--fstd.pdf
https://transportstyrelsen.se/4aa0dd/globalassets/global/blanketter/luftfart/flygoperativ/tsl7165t-easa-form-4.pdf
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EASA-audit av Transportstyrelsen 2022

• Inga anmärkningar

• Rekommendation inom detta område:

”FSTD organisations management system approval (organization

structure, personnel responsibilities, FSTD-processes”
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Rekommendation från EASA

• Samtliga processer ska vara beskrivna i operatörens kontrollerade 

manualverk

• Rekommendation om separat FSTD-manual eller eget FSTD-kapitel i 

annan manual

-Hur genomförs samtliga årliga processer för att säkerställa efterlevnad av 

ORA.FSTD samt att FSTD:n fortsatt uppfyller kraven i applicerbar 

standard?

-Beskriv vem som gör vad, när detta görs och hur det dokumenteras.
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Prenumerationskategori för FSTD-information

• Prenumerera på information (transportstyrelsen.se)

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-webbplatsen/prenumerera-pa-information/


12

Årsrapporter

• Inspektör meddelar TSL-nummer för berörd FSTD

• Ni skickar in årsrapporten med bilagor senast 2v innan sista datum i 

recurrentperiod

• Är allt ok får ni ett e-postmeddelande om att vi har mottagit er årsrapport

• Saknas delar eller det noteras brister kan detta föranleda en betingad 

tillsyn. Enligt avgiftsföreskriften ska Transportstyrelsen ta ut en avgift för 

detta.

• Vi vill se att ni ansvarar för att er FSTD fortsätter att uppfylla kraven i 

ORA.FSTD samt applicerbar standard.
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Dossierbilagor

• Vad förväntar vi oss?
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Deviation status

• Dokumentation av vidtagna åtgärder som svar på anmärkningar från 

senaste recurrent och datum då anmärkningen är åtgärdad

• Exempel på sätt att visa detta. Använder ni ert eget rapporteringssystem 

eller system för att hantera anmärkningar från internaudit går det lika bra.



15

Failure details

• Lista på större fel och återkommande fel som leder till att träning avbryts 

eller inte kan genomföras
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Airport visual database

• Exempel
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Reliability data

• Redovisa månad för månad

hur väl FSTD har fungerat.

• Exempel:
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Update

• Planerade/genomförda större uppdateringar eller förändringar
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Documentation from performed audits and 

documented actions

• Dokumentation från internrevision som genomförts det senaste året

• Saknas denna kan inte simulatorn beviljas 24 månaders tillsynsintervall!
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Operational data

• Statistik för antal träningstimmar per kund/organisation

• Exempel:
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Subjective open defects

• Öppna anmärkningar från FSTD:s loggbok, dvs vilka öppna anmärkningar 

har FSTD idag?

•
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Documentation from performed subjective fly-out

• Dokumentation som visar att en subjektiv fly-out har genomförts. 

• Det ska framgå:

-vilka fel som testats

-vilka visuella databaser som använts

-vilka inflygningar som har testats och till vilka banor

-vilket väder som har använts

-vilka flygplansdata som använts, MTOM, bränsle etc.
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Emergency protective equipment

• Dokumentation som visar när kontroll av samtlig nödutrustning är 

genomförd och vem som har gjort den.
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Failure tabulation

• Antal anmärkningar per område (ATA-kapitel)

• Ett paretodiagram tydliggör vilket felområde som bör prioriteras.
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QTG status

• Också kallad QTG-tracker

• Ett dokument som listar alla för berörd FSTD applicerbara QTG, när de 

körts och vem som har granskat den samt om den godkänts eller ej.

• Viktigt är också att manuella tester är listade och utförda. T.ex. Visual 

Ground Segment test.
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Frågor?



Tack för visat intresse!

Vid frågor: 

E-post: par.wilund@transportstyrelsen.se

Telefon:+46 (0) 76-7211482

mailto:par.wilund@transportstyrelsen.se

