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Vad händer i vår omvärld?
• Ny Grundförordning
• Brexit
• GDPR (DSF, Dataskyddsförordningen)
• NIS direktivet
• Cyber security
• Drönare
• Händelserapportering
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Inrapportering av händelserapporter (EU 376/2014)

• Transportstyreslen har skapat möjlighet för 
rapporterande organisationer att uppfylla 
inrapporteringskraven

• Förändring i Transportstyrelsens system skapar 
möjlighet för flera olika sätt att rapportera in digitalt

• E5X är EASAs beslutade filformat för att överföra data 
från rapportör till ECCAIRS
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Förändringar

• E-tjänst, webbformulär 
• FTP för LFV
• XML inläsning av filer

• Ny E-tjänst, nytt webbformulär
• FTP för LFV tillsvidare
• WCF  (Windows 

Communication Foundation) 
Ny tjänst där rapportörers 
system kan koppla upp sig 
mot TS och skicka in filer i 
E5X format

Nuvarande Nya lösningen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Idag finns flera olika sätt att rapportera till TS, systemen byggs för närvarande om för att leverera full möjlighet för rapporterande organisationer samt TS att uppfylla förordningen. Den största förändringen är att fler rapporterande fält kommer finnas, att möjligheten att använda e-post för att skicka in händelser upphör i enlighet med förordningen och att alla rapporterande organisationer måste hålla sig till korrekt tekniskt format för rapportering. Systemen kommer förenkla såväl för rapportören som för myndighet och ge oss möjlighet att få så mycket korrekt information som möjligt i systemet vilket i sin tur leder till bättre återkoppling. Information kommer att finnas på Transportstyrelsens hemsida, vi kommer använda våra prenumerationskanaler för att få ut information till er men alla är naturligtvis välkomna att höra av sig.  



Rapportering via e-post kommer inte längre vara ett giltigt 
sätt att rapportera händelser. 
Rapportörer som idag använder e-post behöver se över 
sina rutiner och fundera på nya lösningar
Kontakta oss vid behov: sektionschef Charlotte Billgren
charlotte.billgren@transportstyrelsen.se
asr@transportstyrelsen.se

Viktigt för rapporterande organisationer 
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Frågor?
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