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Air OPS Seminarium  
Varmt välkommen till ett seminarium som fokuserar på ämnen av flygoperativ 
karaktär. 

Detta seminarium vänder sig till ledningspersonal inom svenska flygbolag (flygplan och helikopter) som 
innehar ett drifttillstånd i form av ett AOC, eller deklarerat enligt Del-SPO i enlighet med Förordning (EU) 
965/2012 (EASA-OPS). Övriga är välkomna i mån av plats. 

Var och när: 

• Kista Entré Konferens, Knarrarnäsgatan 7, Kista, Lokal Omega (vi har tillgång till två 
lokaler för uppdelning under dagarna, men uppstart sker i Omega) 

• Onsdag 21 nov – torsdag 22 nov 2018 

 
Preliminär agenda onsdag 21 nov, 09.00-16.30 
(Ankomstfika med smörgås serveras från kl. 08.30) 

• Tillsynsresultat och fokusområden 
• Aktuella och kommande regler 
• Compliance Monitoring System – Grundorsaksanalys 
• Erfarenheter av tillsyn helikopter (CAT&SPO) 
• EASA RMT.700 (Uppdatering German Wings-haveriet) 
• FTL –  Arbetsmiljöverket  
• Forskning och resultat, HumP-FDM – Trond-Eirik Strand, Measuring the effects of human performance on safety, 

environmental and economic outputs using Flight Data Monitoring. 
• Flygsäkerhetskultur i nya affärsmodeller – Marika Melin 
• Information från ATCC 
 

 
Preliminär agenda torsdag 22 nov, 08.30-16.00 
 

• Kontraktering 
• De-/Anti-ice  
• UPRT – Uppdatering 
• PBN, Performance Based Navigation 
• Ansvarsområden – tekniskt/operativt 
• RPAS - Drönare 
• Nya blanketter på TS 
• AltMOC 

 
 
Pris:  
Seminariet är kostnadsfritt 
 
Förtäring:  
Förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår, lunch bekostar du själv. Restaurang finns i anslutning till konferenslokalen. 
 
Anmälan:  
Anmälan görs via e-post till christoffer.linden@transportstyrelsen.se senast 12 nov 2018. 
 
Kontakt och mer information: 
Fastställd agenda publiceras på webben ca 2 veckor före seminariet. Om du har frågor om seminariet är du välkommen 
att ringa eller skicka e-post till Christoffer Lindén, telefon 010-495 53 37, christoffer.linden@transportstyrelsen.se  
 
Med vänliga hälsningar, Transportstyrelsen 
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