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Syftet med detta dokument
• Att sammanfoga identifierade flygsäkerhetsfrågor på nationell- EU-

och global nivå.

• Att presentera dessa flygsäkerhetsfrågor till Svenska tillståndshavare 

enligt EU gemensamma krav (EU) 2018/1139.

• Att respektive tillståndshavare tar 

omhand respektive flygsäkerhetsfråga 

inom sitt ledningssystem, se nästa sida 
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Förväntas av tillståndshavare
Att identifierade topprisker hanteras av ledningssystem:

• Analys av respektive fara/risk som SPAS presenterar

• Bedömning målnivå för er verksamhet

→tolerabel nivå / inte tolerabel nivå

• Skapa åtgärder och mäta

• Följa upp effekt av åtgärder
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SPAS
State Plan for Aviation Safety / Statlig plan för flygsäkerhet

• Kärnan beskrivs i vår gemensamma grundläggande 

förordning: Regulation (EU) 2018/1139 inledande punkt (13) 

och efterföljande artikel 8.

…shall identify in that plan the main safety risks affecting its national civil aviation 

safety system and shall set out the necessary actions to mitigate those risks..
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SPAS
State Plan for Aviation Safety 

• Based on the assessment of relevant safety information

• Identify the main safety risks 

• Set out the necessary actions to 

mitigate those risks

• State Plan for Aviation Safety shall 

include the risks and actions identified 

in EPAS, when relevant.



•EPAS
• VOL I - Strategi
• VOL II - Åtgärder
• VOL III - Risker 

Bygger i sin tur på GASP

• SPAS

• +

• AOC SMS

• EASA  ASR

• EASA 
Standardisation

• Övriga källor

En tydlig kedja
Minimera tunga dokument - gå på åtgärd

8

SE SPAS OPS - Statlig plan för flygsäkerhet



Riskregister 2022
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SE State Safety Plan – Riskregister Topp 7 2022
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SE State Safety Plan – Riskregister Emerging issues 2022
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SE State Safety Plan – Covid-19 related issues 2022



EPAS och SPAS 2022

Toprisk Focuspages

Riskmitigation/control
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Syftet med dessa fokussidor
• Att i summerad form presentera identifierade topprisker.

• Att tillsammans med identifierade risker presentera pågående och 

planerade åtgärder samt förväntningar på tillståndshavare vid 

kommande tillsynsaktiviteter.

• Att respektive tillståndshavare tar 

omhand respektive flygsäkerhetsfråga 

inom sitt ledningssystem.
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XXX

Exempel topprisk

Möjliga “high level” grundorsaker

Denna del syftar till att 

verksamhetens 

säkerhetsledningssystem ska få 

exempel på bakomliggande brister 

och faror som kan bidra till 

topprisken. 

I nästa steg kan verksamheten 

undersöka om respektive exempel, 

tillsammans med andra, är relevant 

för den egna verksamheten.

• Tillsyn, förväntas säkerställda skyddsbarriärer 

& SOP:

– Detta moment presenterar relevanta regler och 

skyddsbarriärer som förväntas vid kommande tillsyn.

– Syftet är att tillståndshavaren själv ska kunna 

kontrollera implementering och effekt av dessa.

• Information: 

– Detta moment presenterar styrande och stödjande 

dokument för att skapa skyddsbarriärer mot 

topprisken.

• TS (CAA)

– Detta moment presenterar Member State Actions som 

myndigheten hanterar, relaterat topprisken (MST.XXX)

– Presenterar övriga åtgärder
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LOC-I

Loss of Control

Möjliga “high level” grundorsaker

• Hantering tekniska fel

• Felaktig inmatning FDM/EFB

• Bristande CRM

• Brister i de/anti icing genomför

• Brister i procedur och utbildning       

Go-Around på olika höjder

• Brister i underhåll – aging fleet

• Brister i TEM

• Brister i SOP

• Tillsyn, förväntas säkerställda skyddsbarriärer & SOP:

– Att EASA SIB 2016-02R1 är inkluderad i er verksamhet. Use 
of Erroneous Parameters at Take-off
• Minimum set av parametrar för FDM

• AMC5 SPA.EFB.100(b)(3), två oberoende beräkningar

• Riskanalys inklusive minimum sex identifierade riskfaktorer

• Spårbar utbildning, management of last-minute changes

– Uppdaterad OM-D enligt ED Decision 2019/005/R, Flight Path 
Management during unreliable airspeed at high altitude.

– TEM Threat and Error Management tydligt och spårbart i SOP

– Uppdaterad och utbildad procedur Holdover Times Anti-ice

• Information: 

– ICAO Training Aid Upset Prevention länk Rev 3

– SIB 2016-02R1, 2018-12, 2017-11, 2017-10R1, 

– CRM & Startle effect. Atlas air 23 feb 2019

– IATA Operations Notice 002/2020

• TS (CAA)

– TS intern utbildning HF (MST.037)

– Följa upp SIB 2016-02R1

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Annex%20IV%20-%20AMC%20and%20GM%20to%20Part-ORO%20%E2%80%94%20Issue%202%2C%20Amendment%2013.pdf
https://www.icao.int/safety/LOCI/AUPRTA/index.html
https://ad.easa.europa.eu/sib-docs/page-1
https://ad.easa.europa.eu/ad/2018-12
https://ad.easa.europa.eu/sib-docs/page-1
file:///C:/Users/stso01/Downloads/EASA_SIB_2017-10R1_1 (1).pdf
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=20190223-0
https://www.iata.org/contentassets/e5bc94292b44433ba852925ee9ac47bb/on_002_20_ua_during_reduced_operations.pdf
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De-/Anti Icing – Generella Rekommendationer

• Var uppmärksam på följande:

– Kontrollera ansvarsfördelning av De-/Anti Icing programme och dess moment.

– Säkerställ AOC procedurer och missa inte att;

• inkludera (bland annat) OEMs.

• kommunikation och radiofraseologi skall vara en naturlig del av ett D-/A icing koncept

• kontrollera ert program mot CAT.OP.MPA.250

• konsultera ICAO doc 9640 (3.2) och doc 4444 (12.7.2).

– Förmedla och säkerställ träning i AOC procedurer, både crew och kontrakterade SPs

– Se över hjälpmedel i form av uppdaterade och korrekta HoT och checklistor
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• FAA Hold Over Time Guideline Winter 2021-2022

Kombinerad med:

– EASA SIB 2017-11 och CAT.OP.MPA.250, NCC.OP.185

– Granska kapitel Highlights and changes for 2020-2021, exempel från 2019 nedan.

– Informera crew, infoga repetition om procedur och com. med ground crew

– EASA SIB 2018-12 Post de-icing/anti-icing checks

https://www.faa.gov/other_visit/aviation_industry/airline_operators/airline_safety/media/FAA_2021-22_HoldoverTables.pdf
file:///C:/Users/stso01/Downloads/EASA_SIB_2017-11_1 (1).pdf
https://ad.easa.europa.eu/ad/2018-12
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Runway Excursion

Möjliga “high level” grundorsaker

• Brist i S.O.P (Procedur appr/land)

• Brist i procedur Pilot Monitoring

• Brist i struktur på approach briefing

• Använder inte CRM koncept TEM

• Stabilized Approach Concept

• Brist i genomförd performance calc

• Brist SOP när perf calc ska genomf

• Brist i monitoring automation mode

• Brist i hantering av tekniska fel.

• Tillsyn, förväntas säkerställda skyddsbarriärer & SOP

– Implementering av Regulation (EU) 2019/1387

– Inkludera EAPPRE rekommendationer i SMS (Se sid 17 och 60)

– Procedur för prestandaberäkning i er OM-B - OM-B ska 
beskriva hur prestandaberäkning utförs. Ej endast hänvisning 
underleverantörs underlag eller EFB applikation.

– Procedur för approach briefing (Inklusive TEM)

– Procedur för Stab App Concept inkl. Pilot Monitoring

– AOC uppföljning och åtgärd vid trend unstable approaches

– Objektiva kriterier för Go-Around

– NP säkring av underlag för prestandaberäkning

– OM-C klassificering av flygplatser, hur riskbedöms dessa?

• Information & Best Practice

– EASA SIB 2021-15 (SNOWTAM), 

– EASA SIB 2018-02 Runway Surface Condition reporting

– NBAA Artikel: Proper Planning Essential to Mitigating Runway Excursions

• TS (CAA)

– Inspektör EAPPRE åtgärder och rekommendationer

– Utbildning inspektörer Human Factors relaterat RE (MST.037)

https://www.easa.europa.eu/document-library/regulations/commission-implementing-regulation-eu-20191387
https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/european-action-plan-prevention-runway-excursions-eappre
https://www.skybrary.aero/index.php/Threat_and_Error_Management_(TEM)_in_Flight_Operations
https://www.iata.org/contentassets/e5bc94292b44433ba852925ee9ac47bb/on_002_20_ua_during_reduced_operations.pdf
file:///C:/Users/stso01/Downloads/EASA_SIB_2021-15_1.pdf
https://ad.easa.europa.eu/ad/2018-02
https://nbaa.org/aircraft-operations/safety/proper-planning-essential-to-mitigating-runway-excursions/
https://www.skybrary.aero/bookshelf/books/2053.pdf
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Runway Excursion
….the highest risk contributors were

occurrences with delayed rotation due to 

incorrect centre of gravity calculations…

Ref: EASA Annual Safety Review 2021 page 54 

Jämför tidigare information om SIB 2016-02R1 Use 

of Erroneous Parameters at Take-off

Kombinera med de faror som berör er verksamhet:

– Förändringar

– Psykosocial stress (Se EPAS SI-5006 och 5007)

– Brist aktuell erfarenhet

– Ledning “buy in” för TEM

https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/annual-safety-review-2021
https://www.easa.europa.eu/domains/safety-management/european-plan-aviation-safety
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Runway Excursion
AOC Infobrev 2021-11-15 bland annat:

• EASA SIB 2021-11: Content of Aeronautical 

Information Publication – Assessment and 

Reporting of Runway Surface Conditions 

(GRF). 

• Information runt implementing av GRF (EU) 

2019/1387

• Format SNOWTAM
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Effekter av Nya 

Affärsmodeller (NBM)
Inget nytt – Berör alla

Möjliga “high level” grundorsaker

• Brister i Compliance Monitoring

• Brist i tillämpning av MoC

–Följdverkningar av snabba beslut

–Praktisk tillämpning av MoC

– Interna krav på MoC

• Brist i kunskap hos AM för att

–skapa rätt förutsättningar

–ställa rätt krav på t ex SRB

–använda bra tillgängliga verktyg

• Brist förmåga upptäcka nya faror

–SRB ger inte avsedd effekt 

“skådespel” vem ansvarar för vad?

• Brist i förmåga grundorsaksanalys

• Tillsyn: 

Förväntningar vid kommande tillsyn

– Accountable Manager har kravställt:

• MoC vid förändringar av t.ex leverantör av tjänst

• Regelbunden genomgång av avtal (Nominated Person styr)

• Att mätpunkter skapats och mål att leda mot (aktivt krav på SM)

• Att verksamheten spårbart arbetar med psykosociala frågor

– Flygbolag uppvisar Compliance Monitoring som:

• Kan redovisa vilka regelverk som berör verksamheten,

• Vet hur gränsytor mot kontrakterad verksamhet ser ut,

• CMM spårbart följer med i sin kravbild vs förändringar 

• Att AM i sin regelbundna genomgång säkerställer resurser

– Proaktivitet och riskanalys inom socio-ekonomiska frågor

• Genomförd riskanalys inom ramen för ledningssystem

• Spårbara åtgärder

• Vilka anställningsformer har vi? Har vi genomfört t.ex. enkäter?  

• EPAS Safety Issue (SI-40003) Inflight decision making and planning

• Information

• EASA Guide Management of hazards related to                                                          

new business models of commercial air transport operators.

https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/management-hazards-related-new-business-models-commercial-air
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Information om ledningens roll - tydlighet

Huvudsakliga utmaningar för bra fungerande SMS

• 1. Top Management “buy in”

• 2. Drift down efter implementering – Hur hanterar vi det?

• 3. Resurser att driva SMS - Vem gör MoC, Root Cause 

Analys, Åtgärder till SPI?
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Component failure               

Non-Powerplant

Möjliga “high level” grundorsaker

• Förändringar i organisation ger 

oklara arbetsrutiner

• Tidspress tekniskt underhåll

• Tidspress turn around

• Flight crew utbildningsprogram 

statiskt, följer inte med aktuella 

trender, tekniska fel.

• Åldrande flygplansflotta med 

oförändrat underhållsprogram

• Se även grundorsaker LOC-I

•MTO Faktorer nyintroducerad 

flygplanstyp

• Tillsyn: Säkerställ skyddsbarriärer & SOP
Förväntningar vid kommande tillsyn

– Säkerställ hur fortsatt luftvärdighet inkluderas i ert SRB

– Säkerställ proaktivitet i utbildningsprogram tekniska fel

– Verka för FSTD utveckling i fas med trender tekniska fel

– Tillsyn utförande och utbildning Pre Flight Inspection, 
samverkan flygavdelning och teknisk avdelning hos flygbolag

– Tillsyn procedur och flygsäkerhetskultur för bruk av tech log

– OM-A 8.7 Maintenance Checkflight enligt ORO.AOC.125

• Information & Best Practice
– Human Factors in Aircraft Maintenance 

– AIB investigation Fast Fixes in maintenance

– Flight Safety Foundation Key Safety Mechanical Issues

• TS (CAA)
– Utveckla OPS/MG/145 samverkan i gemensamt internt 

analysforum (SRB)

– Skapa checklista för MCF Non-Commercial operations within an 
AOC and for MCF compliance checklist

https://skybrary.aero/bookshelf/books/2504.pdf
https://flightsafety.org/asw-article/fast-fixes/
https://flightsafety.org/safety-issue/mechanical/
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygbolag/flygplan/compliance-checklistor---flygplan/non-commercial-operations-within-an-aoc-and-for-maintenance-check-flights_201021.pdf
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Technological 

disruptions

external factors

Möjlig “high level” grundorsak

• Solstorm

• Mobil 5G störning på avionik

• Remote Tower redundans

• Brist kontinuitet EGNOS

• Systemfel EFB

• Tillsyn: 

– Förväntas 1: Att tillståndshavare har bedömt riskerna relaterat till 
avbrott i flygsäkerhetskritiska tekniska stödsystem.

– Förväntas 2: Att tillståndshavare identifierat skyddsbarriärer 
och/eller kontinuitetsprocedurer för de risker man bedömer 
relevanta för den egna verksamheten. Om en eller flera av dessa 
risker nedprioriterats ska det kunna motiveras.

– Förväntas 3: Att tillståndshavare skapat kunskap och kännedom 
hos sin personal för att kunna hantera och förstå fara orsakad av 
yttre faktor.

• Information: 

– Solstorm:Space Weather Scales,Met Office - Self Registration,  
Impact of Space Weather on Aviation

– 5G: AOC Infobrev 2021-04-13, AIR-21-18(mom operators)

– RTC: EPAS RMT.0624, Uppdaterad AIP AD 2.23 - 27 jan 2022

– EGNOS: AOC Infobrev 2021-06-21, EGNOS Safety of Life Service

– EFB: EASA Cyber Security Overview, EASA Opinion 03/2021,                   
An overview of EFB usage in Scandinavia, 

• TS (CAA)

– TS arbete RMT.0624

– Informera omställning till PBN Info 1, Info 2

– Följa upp i tillsyn inkl. AMC1 CAT.OP.MPA.182, 

https://www.swpc.noaa.gov/noaa-scales-explanation
https://register.metoffice.gov.uk/WaveRegistrationClient/public/register.do?service=spaceweather
https://skybrary.aero/articles/impact-space-weather-aviation
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygbolag/Flygoperativt/
https://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgSAIB.nsf/(LookupSAIBs)/AIR-21-18?OpenDocument
https://www.easa.europa.eu/domains/safety-management/european-plan-aviation-safety
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/flygplatser-flygtrafiktjanst-och-luftrum/implementering-av-eu-2017373/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygbolag/Flygoperativt/
https://egnos-user-support.essp-sas.eu/new_egnos_ops/documents/field_gc_document_type/egnos-sdd-89/field_gc_target_users/sol-90
https://www.easa.europa.eu/domains/cyber-security/overview
https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-032021
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8926572&fileOId=8937820
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/seminarier_och_information/2018/genomfort-air-ops-seminarie-2018/pbn--performance-based-navigation-air-ops-seminarium-2018-2.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi1xv2T-aj0AhWJr4sKHaMfCnMQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.transportstyrelsen.se%2Fglobalassets%2Fglobal%2Fluftfart%2Fseminarier_och_information%2F2018%2Fseminarium-luftrumsanvandare-180418%2Fbilaga-3_pbn-implementering-i-sverige.pptx&usg=AOvVaw2ZbISHzK-IZnncuqpPRECb
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Technological 

disruptions

external factors

Möjlig “high level” grundorsak

• Solstorm

• Mobil 5G störning på avionik

• Remote Tower redundans

• Brist kontinuitet EGNOS

• Systemfel EBF

• Påverkan:

– HF, Satellitbaserad kommunikation, CPDLC, ADS-C,

– Direkt påverkan elektronisk utrustning ombord,

– Satellitbaserad navigering inklusive SBAS, EGNOS,

– Missvisande kompass under ”peak” solstormVarningar

– Påverkan infrastruktur

– VHF (line of sight) bedöms ej påverkas
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Technological 

disruptions

external factors

Möjlig “high level” grundorsak

• Solstorm

• Mobil 5G störning på avionik

• Remote Tower redundans

• Brist kontinuitet EGNOS

• Systemfel EBF

• Säkerhetsrekommendation publicerad

– Att annonsering och kontroll ombord säkerställer att alla 

mobila enheter stänger av nätverksanslutning i samband 

med start och landning. Ref: CAT.GEN.MPA.140 

– Passagerare ska informeras om att 5G kompatibel 

elektronisk utrustning som fraktas i bagage ska vara helt 

avstängd och skyddad från oavsiktlig aktivering. 

– Om viss HEMS/EMS ambulansflyg använder mobil 

kommunikation ska besättning säkerställa att denna 

använder 3G eller 4G kommunikation. 

– Besättningar ska informeras om: Möjliga störningar samt 

vikten av att dessa rapporteras enligt (EU) 376/2014. 

Vikten av att ATS informeras snarast efter eventuellt 

identifierad störning. 

Ref: AOC Infobrev 2021-04-13  

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygoperativt/information-till-flygbolag-2021-04-13.pdf
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Technological 

disruptions

external factors

Möjlig “high level” grundorsak

• Solstorm

• Mobil 5G störning på avionik

• Remote Tower redundans

• Brist kontinuitet EGNOS

• Systemfel EBF

• Uppdatering av (EU) 2017/373 aktiv 27 jan 2022

– Appendix 1 till Annex 6, se PDF sidan 805

– AD 2.23 Additional information at the aerodrome:

– 4. description of any relevant actions required by the 

airspace users following an emergency/abnormal situation 

and possible contingency measures by the ATS provider in 

case of disruptions, if applicable (in point AD 2.22 ‘Flight 

Procedures’); and 

– 5. description of the interdependencies of service 

availability or indication of aerodromes not suitable for 

diversion from the aerodrome (airspace users shall not 

plan an aerodrome as alternate when serviced by the 

same remote tower centre), if deemed applicable.

• Kombineras med: 

– CAT.OP.MPA.150 Fuel policy

– CAT.OP.MPA.182 Destination aerodromes — instrument 

approach operations

https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-air-traffic-managementair-navigation-services
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Technological 

disruptions

external factors

Möjlig “high level” grundorsak

• Solstorm

• Mobil 5G störning på avionik

• Remote Tower redundans

• Brist kontinuitet EGNOS

• Systemfel EBF

Säkerhetsrekommendation publicerad:

– Localiser Approach with Vertical Guidance (LPV) 

– Satellitbaserad stödfunktion (satellite-based augmentation system, SBAS). 

– LPV-procedurer med minima ned till 200 ft (SBAS CAT I, även kallad LPV200)

Flygplanoperatör som tillämpar RNP-inflygning av typen LPV eller LPV200 rekommenderas att:

1. Säkerställa piloters kompetens och operativ procedur för att identifiera bristande kontinuitet i SBAS 
signal.

– Kontrollera verksamhetens procedur för att upptäcka bristande kontinuitet i satellitbaserad stödfunktion 
(SBAS) under flygning. Denna kontroll ska säkerställa eventuellt behov av  minst följande åtgärder:

– i. Säkerställa flygbolagets och pilotens övergripande medvetenhet om problematik med kontinuitet.

– ii. Säkerställa kunskap om systemets funktion i berörda delar av verksamheten.

– iii. Säkerställa att procedur omfattar monitorering som identifierar eventuell brist i SBAS kontinuitet.

2. Säkerställa redundans i färdplanering alternativflygplats

– I enlighet med AMC1 CAT.OP.MPA.182, AMC1 NCC.OP.153, AMC1 SPO.OP.152 får inte färdplanering till 
både destinations-, och alternativflygplats uteslutande baseras på GNSS-procedurer.

– i. Kontrollera att verksamhetens procedur för alternativplanering genomförs enlig (EU) 965/2012 
CAT.OP.MPA.182 Destinationsflygplatser – instrumentinflygningar, med AMC1 som beskriver kravbild vid 
planering med instrumentinflygning som baseras på GNSS.

– ii. Transportstyrelsen rekommenderar att befälhavare som opererar under Part-NCO följer GM1 
NCO.OP.142.

– iii. Operatör bör inom ramen för sin fuel policy genomföra en riskanalys för behov av extra bränsle inför 
denna typ av inflygning. 

3. Säkerställa navigation och hinderfrihet i flygfas efter identifierad signalbrist

– Kontrollera procedur för missed approach på berörda flygplatser i relation till utrustning i er flygplanstyp. Hur 
omhändertas eventuell missed approach-procedur vid GNSS-bortfall?

– Se nedan om Beredskapsåtgärder vid GNSS-bortfall i övergångsplaner för mer information.

4. Säkerställa övergripande kunskap om termer och metodik inom området.

– Säkerställa kunskap om olika typer av GNSS- approacher. 

Ref: AOC infobrev 2021-06-21

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygoperativt/information-till-flygbolag-2021-06-21.pdf
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CFIT – Terrain Conflict

Möjliga “high level” grundorsaker

•Brist i procedur NPA, PBN 2D/3D

•Brist CRM inkl pilot monitoring duty

•Brist i metod för appr brief (TEM)

•Brist i utbildning övergång till PBN

•Brist i OM-C

•Brist i underlag (EFB)

•Störning RH från 5G nät

•Brist i ledningsprocedur för airport 

categorisation

• Tillsyn: Säkerställ skyddsbarriärer & SOP

– Säkerställ AOC genomförd analys Airport Categorisation

• ORO.FC.105 (inkluderar analys och utbildning/underlag)

– Tillämpning Aerodrome Operating Minima 

• CAT.OP.MPA.110

– Procedur och tillämpning Approach Flight Technique

• CAT.OP.MPA.115

– RNP-AR uppföljning av FSTD förmåga och vis. databas

• Information & Best Practice

– Visa på CRM-konceptet TEM, implementera

– Procedur för “direct” after takeoff & “high level Go-Around”

– Flight Safety Foundation

• ALAR Toolkit

• CFIT Education and Training aid

• TS (CAA)

– Inspektör förstärkt utbildning SPA, LVO & CRM

– Övervaka effekter av utbyggnad 5G nät.

https://www.skybrary.aero/index.php/Threat_and_Error_Management_(TEM)
https://www.skybrary.aero/index.php/Flight_Safety_Foundation_ALAR_Toolkit
https://www.skybrary.aero/index.php/Flight_Safety_Foundation_ALAR_Toolkit
https://www.skybrary.aero/bookshelf/books/2507.pdf
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• ED Decision 2019/008/R

– Har NP kontroll, och resurs att kontrollera, EFB?

– Har NP kontroll, och resurs att kontrollera, OM-C? 

– EFB + OM-C = Kritiskt element för CFIT

• Hur säkerställs missed appoach climb gradient? (CAT.OP.MPA.110)

• Utbyggnad 5G nät kan störa radarhöjdmätare.

– Information från RTCA via ICAO om potentiella störningar.

– Skrivelse till PTS, berörd spektrum-enhet.

https://www.easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2019008r
https://www.rtca.org/news/rtca-announces-new-white-paper-on-5g-interference-impact-on-radar-altimeter-operations/
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Ground Safety

Möjliga “high level” grundorsaker

Ground Collision

• Brist i procedur Pilot Monitoring

• Brist i procedur på flygplats

• Local language

Ramp Safety

• Brist i kontroll av ramp före flygplan 

anländer.

• Brist i process för dockning

• Brist i hantering av Farligt Gods

• Brist i utförandet av De/Anti-icing

• Brist i kommunikation lastning av 

gods/bagage – M/B beräkning 

• Tillsyn: Förväntningar vid kommande tillsyn

– Implementering av Kompetensbaserad Utbildning CBTA, 
reviderat utbildningsprogram redovisat till TS före 2022-09-12.

– AOC Nominated Person OPS-GND samverkan för kontroll av 
underleverantör marktjänster.

– AOC Nominated Person OPS-GND-MG samverkan för kontroll 
av underleverantör marktjänster De/Anti-Icing

– Kontrollera procedur för cargo acceptance CAT.GEN.MPA.200(c)

– Tillsyn utförande och utbildning Pre Flight Inspection, 
samverkan flygavdelning och teknisk avdelning hos flygbolag

• Information & Best Practice 

– Instruktion Kompetensbaserad Utbildning (CBTA): Länk

– Information CBTA: AOC infobrev 2021-04-13 och 2021-11-15

– EASA SIB 2018-12, Post de-icing/anti-icing checks

– EASA SIB 2017-11, Global Aircraft De-icing Standards

– Article Aircraft Ground Damage

– Article Loading of Aircraft with Cargo

• TS (CAA)

– Intern utbildning CBTA

– Tillföra flygsäkerhetsinformation GND Ops

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygbolag/Farligt-gods-flyg-luftfart/kompetensbaserad-utbildning/
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygbolag/farligt-gods/kompetensbaserad-utbildning-om-hantering-av-farligt-gods-inom-luftfarten---instruktion.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygoperativt/information-till-flygbolag-2021-04-13.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygoperativt/information-till-flygbolag-2021-11-15.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygbolag/Flygoperativt/easa-sib-2018-12-post-de-icinganti-icing-checks2/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygbolag/Flygoperativt/easa-sib-2017-11-global-aircraft-de-icing-standards/
https://www.skybrary.aero/index.php/Work_in_progress:Aircraft_Ground_Damage
https://www.skybrary.aero/index.php/Loading_of_Aircraft_with_Cargo


EPAS och SPAS 2022

Emerging issues

Riskmitigation/control
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Syftet med dessa informationssidor
• Att i summerad form presentera de flygsäkerhetsområden som.

– Särskilt övervakade områden med anledning av indikationer på problem

– Tidigare topprisker där effekt av genomförda åtgärder reducerat risk, men fortsatt 

övervakning krävs.

– Flygsäkerhetsfrågor som via global data ger anledning till särkilt fokus.

• Förväntas: Att respektive tillståndshavare tar 

omhand respektive flygsäkerhetsfråga 

inom sitt ledningssystem.
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SE Riskregister områden under övervakning

• Litiumbatterier info före flight

• Hantering handbagage vid gate.

• Förhindra odeklarerat farligt gods.

• Kabinbesättnings procedurer 

brand, rök och litiumbatterier

• Säkerhetsutrustning

• Samarbete med flygplatsen

• Procedurer vid check-in/gate

• Guidelines ICAO EASA

• EASA Cybersecurity road map

• European Centre for Cyber 

Security in Aviation(ECCSA) 

• EU 2016/1148 – (Network and 

Information Systems, NIS)

• Implementering i ert SMS

• Leverantörer av datatjänster

• EFB contingency plan

• COM FAIL procedur

• Wifi ombord

Fire / Smoke / Fumes Cyber Security

Unruly Passengers

https://flightsafety.org/icao-issues-guidelines-on-handling-unruly-passengers/
https://www.easa.europa.eu/unruly-passengers-campaign-get-involved
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/cyber-security/overview
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/implementation-european-centre-cyber-security-aviationeccsa
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Mid-Air Collision

Möjliga “high level” grundorsaker

•Exempel:

•Incidenter i/nära TMA: 

• 1:Brist i struktur approach briefing

• 2:Brist i struktur departure briefing

•Brist i procedur pilot monitoring för 

t.ex. pilot flying FMS input

• Brist i piloters kunskap om 

begränsningar hos konventionella 

navigeringssystem. 

• Brist i metod för att ta in NOTAM

• Hög Rate of Climb före Level off

• TEM i områden med trafik utan 

transponder

• Brist i hantering av Go-Around

• Complacency – “Brukar få 5000 ft”

• Tillsyn: Säkerställ skyddsbarriärer & SOP

– Säkerställ utbildningsprogram enligt CAT.OP.MPA.295 Use of Airborne 
Collision Avoidance System (ACAS) 

– Kontrollera OM-A 8.3.6 och 11(d-e) Policy and procedures for the use of 
traffic collision avoidance system

– Kontroll av OM-A 8.1.9 mot EASA SIB 2020-03

– Följa upp SERA implementering i OM-A Kap 12 och 8 (Rules of the Air) 

– Som stöd för detta har AOC “EASA Operations manual Template”:

• SERA, Standardised European Rules of the Air ingår. (EU) 923/2012

• AUR, Airspace Usage Requirements. (EU) 1332/2011

– Finns det tid och plan för att öva Go-Around från olika höjder ?

– Har ni utbildat och testat kunskap vad olika ACAS RA innebär?

• Information & Best Practice

– Eurocontrol ACAS Bulletin #24 November 2018

– Eurocontrol ACAS Guide

– Bilaga 2 AOC Safety Information sid 4 och sid 6, beskriver viktiga 
identifierade moment i SERA C för AOC att implementera

– EASA SIB 2020-03 Data Link Exemptions and Flight Plans

– Flight Safety Foundation: Being Prepared for Go-Around

– Enhancing Flight crew Monitoring Skills Can Increase Flight Safety

– Reducing vertical rate before levelling off Arbetsmaterial från Eurocontrol

• Utveckling

– TS (SE-CAA) fördjupad analys bakomliggande                                            
orsaker SPI

https://ad.easa.europa.eu/ad/2020-03
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygoperativt/information-till-flygbolag-170215.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygbolag/ansokningar-och-checklistor/
https://www.skybrary.aero/index.php/File:RAs_version_7.1.jpg
https://www.skybrary.aero/index.php/ACAS_Bulletin_-_EUROCONTROL
https://www.eurocontrol.int/publication/airborne-collision-avoidance-system-acas-guide
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygoperativt/information-till-flygbolag-160315.pdf
https://ad.easa.europa.eu/ad/2020-03
https://www.skybrary.aero/bookshelf/books/860.pdf
https://human-factors.arc.nasa.gov/flightcognition/Publications/FSFMonitoringFINAL.pdf
https://www.eurocontrol.int/eec/public/standard_page/EEC_News_2006_2_ACAS.html
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• SERA implementering i OM-A Kap 12 och 8 

• Reducing vertical rate before levelling off

• Compliance Monitoring

– (EU) 923/2012, SERA 

– (EU) 1332/2011, AUR (Airspace Usage Requirements) som 

består av: 

• Part ACAS, 

• Part PBN

• Viktigt implementera CAT.OP.MPA.295 

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygoperativt/information-till-flygbolag-170215.pdf
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Uppdatering av ACAS/TCAS procedurer

• Guidance Material har uppdaterats i GM1 CAT.OP.MPA.295 
Use of Airborne Collision Avoidance System (ACAS). Hela texten finns i den 

konsoliderade utgåvan av EASA-OPS. Förändringen syns bäst i EASA:s 

beslutsunderlag ED 2017/008/R

• I samband med Covid-19 bör följande hanteras:

– Flygande besättningar med reducerad aktuell erfarenhet

– ANS funktioner med reducerad aktuell erfarenhet

https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/Annex to Decision 2017-008-R.pdf
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AUR ACAS

• Commission Regulation (EU) No 1332/2011 

• This Regulation imposes safety requirements on operators of aircraft 

registered in an EU Member State or registered in a third country and 

operated by an EU operator, and on operators of aircraft used by a 

third country operator within the European Union. 

– AUR.ACAS.1005: ACAS II Equipment – Performance Requirement

– AUR.ACAS.2005: Operations – Use of ACAS II

– AUR.ACAS.2010: ACAS II Training

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1473429449188&uri=CELEX:32011R1332
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AUR PBN

• Commission Regulation (EU) 2018/1048

• Laying down airspace usage requirements and operating 

procedures concerning Performance Based Navigation

– Definitions

– Contingency measures (Generic)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R1048
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Exempel på findings in EU operativa procedurer  

• ACAS 

– OPS förordningar för ACAS har kompletterats av bl.a. 

SERA.11014 Instruktion om undanmanöver RA 

• Instruktion för RA och flera finns beskrivna på TS webbsida för 

Standardiserade europeiska trafikregler – SERA

• OM-A 8.3.6 ska bland annat tydligt beskriva att pilot ska:

– Följa RA även om ATC ge motstridiga instruktioner

– Följa RA även om visuell kontakt erhållits

– Samt övriga punkter beskrivna i SERA.11014

– AFM kan ha brister mot ovanstående, detta gör att fel kan återkomma efter att de korrigerats.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/flygplatser-flygtrafiktjanst-och-luftrum/Flygtrafiktjanst/Foreskrifter-och-forordningar/EU-forordningar-for-flygtrafiktjanst/Europiska-byran-for-luftfartssakerhet-EASA/set/


Covid-19

Fas återhämtning
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SE State Safety Plan – Covid-19 related issues 2022
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EPAS Volym II - Safety Covid-19

Systemwide Safety Issues related to Covid-19. Ref EPAS Vol III & SE Riskregister.

Key Risk Area 12 Key Risk Area 13 Key Risk Area 14

Crew and Aircraft System Management

• Rapid storage and de-

storage of aircraft may 

lead to technical failures 

(SI-5011)

• Skills and knowledge 

degradation due to lack of 

recent practice (SI-5003)

• Increased presence of 

wildlife on aerodromes 

(SI-5010)

• Reduced focus on, or 

prioritisation of safety (SI-

5009)

• Risk assessments based 

on previous normal 

operations are no longer 

valid (SI-5008)
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COVID-19

Flight Safety issues

Möjliga “high level” grundorsaker

• Compliance Monitoring funktion 

klarar inte utföra sitt uppdrag.

• Press på organisation och personal 

i samband med ökad verksamhet.

• Brist i aktuell erfarenhet hos 

personal som varit permitterad eller 

som arbetar deltid.

• AOC SRB brist söka faror eller nya 

risker i samband med ny fas.

• Reduktion av resurser större än 

reduktion av arbetsuppgifter.

• Oro hos personal hanteras inte, 

övrigt Human Factors i pandemi.

• Tillsyn, förväntas: AOC säkerställer skyddsbarriärer & SOP.

– Uppföljning finansiell aktuell status påverkan flygsäkerhet.

– Kontroll att AOC genomfört uppdaterade MoC, tex de-storage.

– Kontroll hur AOC ledningssystem aktivt hanterar risker Covid-19

– Kontroll hur AOC utbildningsprogram anpassar distansutbildning.

– Kontroll hur AOC säkerställer nivå på tjänster underleverantörer.

• Information: Best practice hantera risk relaterad Covid-19

– AOC Info-bulletiner från TS 

– EASA Covid-19 Resources (Portalsida)

• TS (CAA):

– Branschöten-dialgomöte varje måndag kl 15.00.

– SAG Covid-19, separat riskregister, metodik anpassad tillsyn.

– Anpassad information webb och AOC brev.

– Uppföljning dispenser.

– Ökad frekvens uppföljning status AOC

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygbolag/
https://www.easa.europa.eu/easa-covid-19-resources


Återkoppling

tillsyn 2020-2021

och 

Brister hos andra tillståndshavare 

inom EU



Återkoppling genomförd tillsyn 2020-2021

Reaktiv – Regeluppfyllnad

• Sammanställning findings

från tillsyner. 

• Direkt rapport samt dela resultat      

Proaktiv SPAS & EPAS

• AOC eget SRB ↔ SPAS

• Hazard Logg & Riskregister

 Hos både AOC och myndighet

 AOC analys

 Mitigate
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Först kvantitativ – Sedan kvalitativ
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Summering tillsynsresultat 2020-2021

• # 1: New Business Models och AM/CMM/NP ansvar

• # 2: Safety Management 

• # 3: Utbildningsprogram 

• # 4: Operativa Procedurer CAT.OP.MPA. 
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#1 New Business Models

• Referens: Se fokussida topprisk publicerad ovan
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#2 Safety Management

• SPI/SPT 

– Saknas actions vid uppnådd larmnivå

– Saknas target-nivå

• Olika bild av topprisker inom organisationen

• Saknas bedömning av effekt från vidtagna åtgärder

• Saknas MoC

– Vem förväntas efterfråga MoC i er verksamhet?

– Vem tar hand om åtgärder?

• Oklar hantering av faror och åtgärder pga. IT-system
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Safety Management Support och dokument

Ny webbportal för flygbolags 

ledningssystem 

• Syftar till att ge tre saker: 

• 1. På ett strukturerat sätt visa 

myndighetens förväntningar på ert 

ledningssystem. 

• 2. Ge en gemensam grund till termer 

och metoder för mätning 

(performance) 

• 3. Skapa förutsättningar till att öka 

proaktiviteten inom svenska AOC 

SMS. 

Ledningssystem - Management System -

Transportstyrelsen 

https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygbolag/ledningssystem-management-system/
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Management of change används inte rätt.

• Mål: 

– Hittar faror med planerad förändring

– Riskbedöma

– Lägga in riskreducerande åtgärder vid behov

– Dokumentera

• Accountable Manager måste efterfråga detta.

– Främst för eget praktiskt bruk – det är till för verksamheten.

– Krav för att vi ska kunna godkänna ansökan om olika tillstånd 

och förändringar

Ref: EASA-OPS 965 mom 

• AMC1 ORO.GEN.130(b) Changes related to an AOC holder

• AMC1 ORO.GEN.200(a)(3) Management system mom (e)



• Förslag på verktyg - Management of change

• EASA Management System Assessment tool sid 25

Safety Management Support och dokument
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https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/214081_EASA_MANAGEMENT_SYSTEM_ASSESSMENT_TOOL.pdf
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Nominated Person befogenhet & ansvar
Exempel på brist observerad vid verksamhetskontroll:

• Vid tillfälle för audit framkom att Nominated Person inte ges 

möjlighet till full kontroll över sitt ansvarsområde. Detta på 

grund av att tjänster delegeras eller ej finns inom Nominated

Person kontroll. (Inom koncern men utanför AOC). 

– Tjänster eller verksamheter skall styras av kraven i AOC 

manualverk och skall således kontrakteras för att full kontroll från 

Nominated Person skall möjliggöras.

– Nominated Person skall ha direkt kontroll genom manualverk 

och kontrakt på sina kontrakterade verksamheter och tjänster.

– ORO.GEN.200(a)(1)
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EASA Continuous Monitoring Bulletin
Standardisering 2021

Vanliga AOC/NCC brister inom EU 

• Several EFB functions were included in the operator’s 

procedures although they were not in the scope of 

approval. 

• The EFB flight crew training programme was not covering 

all the required elements and all the EFB functions in the 

approval scope. 

• The operator’s MEL did not prevent a CAT II approach to be 

performed with an essential equipment unserviceable.

• The responsibilities related to the operational control were 

not defined (flight initiation, continuation and termination 

or diversion).

• The flight crew CRM skills assessment methodology was 

not reflected in the OPC and line check forms.



Information kommande förordningar
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Aktuella regeluppdateringar

2021

(EU) 2018/1042 

ED 2018/012/R

14 feb 2021

-Support Programme

-Alcohol testing

-Psych. test

(EU) 2019/1387   
ED 2021/005/R

12 aug 2021

-GRF Global 
Reporting Format 

-Medical equipment

-Flight recorder
preservation

(EU) 2020/2036

ED 2021/002/R

29 dec 2020

-EBT

ED  2019/025/R

31 mar 2021

-CS-FSTD issue 2

-UPRT Training
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Aktuella regeluppdateringar
2022

Fuel

(EU) 
2021/1296 

ED 
2021/xxx/R

30 okt 2022

-Fuel policy

-Opinion 
02/2020 

AWO

(EU) 
2021/2237

ED 2022/xxx/R 
(Q2)

30 okt 2022

-OPS,FCL,AGA 

-Opinion 
02/2021

Regular 
update 

RMT.392

NPA Q3 2022

-EDTO

-OP Personal

-FDM 

Farligt Gods

ICAO-TI 2021

01 jan 2023

-Kompetensbaserad 

Utbildning CBTA

-All berörd personal

-Underleverantörer

-Reviderat
utbildningsprogram till 

TS 2022-09-12

: 2021-11-15                
: 2021-04-13

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygbolag/Farligt-gods-flyg-luftfart/kompetensbaserad-utbildning/
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygoperativt/information-till-flygbolag-2021-11-15.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygoperativt/information-till-flygbolag-2021-04-13.pdf




61

*Slut*


