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Agenda – ANS seminarium 2020

10.00 Inledning

Regelutveckling 

Tillsynsprogram/tillsynsplanering 2020-2021

Erfarenheter 373

ATSEP

Säkerhetskultur 

12.00  Lunch

13.00 Regler för HKP/ytor för nödlandning 

Försvarsmakten Rörligt Baskoncept 

U-Space samt övergången till satellitbaserade navigationsutrustning

GADSS påverkan på ATS – ALRS  

Övriga anmälda frågor 

16.00 Avslutning



Inledning

 Vår omvärld förändras

 Flygsäkerhetsläget

 Transportstyrelsens inriktning

 Våra möjligheter och utmaningar



Vår omvärld förändras 
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Säkerhetspolitiskt läge

Cyber Security

NIS- direktivet

Säkerhetsskyddslag

Säkerhetsskyddslag 

NIS - lagstiftning 

Cyber Security



Flygsäkerhetsläget



Flygsäkerhetsläget

Var har vi idag våra största flygsäkerhetsrisker ? 
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Flygsäkerhetsläget

Hur ska vi jobba för att bibehålla en fortsatt hög flygsäkerhet och 

samtidigt förbereda oss på omvärldens förändring och nya risker?
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Transportstyrelsens vision

Vi möjliggör morgondagens resor och transporter



Transportstyrelsens mål 

 Våra regler är tidsenliga och möjliggör samhällets utveckling 

 Vi har förmåga att möta teknikutvecklingen i transportsystemet 

 Vi har säkra digitala lösningar som möter samhällets behov 

 Vi bidrar till hållbara transporter 



Transportstyrelsens inriktning

Vara den myndighet vi själva vill möta



Transportstyrelsens inriktning

 Dialog

 Tillgängliga och hjälpsamma

 Tillsammans

 Digitala

 Snabba, Innovativa, Modiga

 Erfarenhet, utveckling, kunskap



Våra möjligheter 

 Kompetenta och engagerade medarbetare 

 Systematiskt arbetssätt (ledningssystem)  

 Högt förtroende från bransch och samhälle

 Internationellt arbete

 Förmåga att kraftsamla när det behövs som mest  
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Våra utmaningar 

 Resurser och kompetensförsörjning

 Nya sakområden och tillkommande verksamhet 

 Verksamhetsutveckling vs kärnuppgifter

 Ekonomi  - finansieringsmodell 

 IT-utveckling och digitalisering
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Framgångsfaktorer 

Påminnelse och vänlig uppmaning:

 Framförhållning och tidiga kontakter vid större förändringar

 Kvalitet i leveranser av underlag för ansökningar

 Prioritering av ärenden för att åstadkomma gemensamma 

tidsplaner 
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Viktigt att ta med

 Ödmjukhet för en fortsatt hög flygsäkerhet

 Beredskap på omvärldens förändringar

 Framförhållning och gemensamma 

tidsplaner



Frågor 


