
Seminarium för verksamhetsområdet 

bemannade varmluftsballonger 2020

Välkomna!



Datum: 2020-11-11

Tid: Kl. 09.00-16.00, lunch kl. 12.00 till 13.00

Plats: Digitalt, via Skype for business

Inbjudna: Alla ballongoperatörer, ballongföretag och ballongpiloter kopplat till 

bemannade ballonger i Sverige samt deltagare från Transportstyrelsen.

Detta seminarium vänder sig till alla som opererar bemannade 

varmluftsballonger i Sverige samt gör underhåll och sköter luftvärdighet samt 

utbildar inom Svenska Ballongfederationen. 
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09.00 Välkomnande, agenda, information, kortare presentation av respektive deltagare samt Transportstyrelsen (PerE)

Anders Leufgård, sektionschef Allmänflyg och Helikopter (SLoh): 

– Inledning inklusive information om bl a Transportstyrelsens roll, flygning under costshare, dvs samfinansierad flygning samt nyttjande av annans tillstånd till 10.00

10.00-10.10 frågestund, därefter paus

10.20-11.10 Ingrid Lindén, sakkunnig och Magnus Axelsson, flyginspektör (SLoh):

– Grundförordningens kopplingar till Balloon Rulebook

– Operativa EU-regler Ballong (Balloon Rulebook) och nationella operativa regler

11.10-11.25 frågestund inklusive paus (Ingrid och Magnus samt övriga)

11.25-11.50 Susanne Thörn, ekonom (SLht):

– Försäkringsfrågor och ekonomisk tillsyn 

11.50-12.00 frågestund (alla)

12.00-13.00 lunch

13.00-13.30 Sandra Aldin, regelkoordinator (SLbu) 

– Certifikat och utbildningsfrågor

13.30-13.40 frågestund, därefter kortare paus

13.40-14.10 Björn Holm, sektionschef Teknisk operation och Ola Asp, flygteknisk inspektör (SLot):

– Luftvärdighet samt tekniska regler kopplat till ballongflygverksamhet

14.10-14.20 frågestund (Björn, Ola och övriga vid TS samt alla deltagare)

14.20-14.40 paus

14.40-15.10 Christer Fridell, flyginspektör (SLoh):

– Tillsyn

– Verksamhetskontroller 2021

15.10-15.20 frågestund och kortare paus

15.20-15.50 Längre frågestund, kommande planerat arbete; t ex möte i mars 2021 kopplat till Ballongbranschen, alla

15.50-16.00 Sammanfattning och avrundning samt eventuella frågor och tips att ta med sig in i framtiden, Anders Leufgård m fl.

Agenda, och inledning kl. 09.00-10.00
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Frågestund, 

och därefter paus till kl. …. samt byte 

av presentatör



 Per Englund, point of contact för operativ Ballongverksamhet vid Transportstyrelsen. 

Moderator vid seminariet, med s k stopprättighet

 Barbro Holmqvist, sakkunnig vid Transportstyrelsen, för protokoll under seminariet

Om ni vill ställa en fråga eller göra en kommentar, säg namnet på er själv först

Ha er mikrofon avstängd, om ni inte avser ställa en fråga eller göra en kommentar

 Visa gärna ”video” eller annan bild då ni presenterar er

 Tid för diskussion kommer till viss del att finnas, men kan av moderatorn flyttas fram till 

senare programpunkt under dagen, eller tas upp vid ett framtida seminarie

 Se alla presentationer som Transportstyrelsens information till ballongbranschen

 Vid nästa seminarie kommer Transportstyrelsen att fördjupa sig i ett antal frågor

 Är det någon deltagare som inte vill att ert namn, organisation eller roll visas i en officiell 

presentation på Transportstyrelsens extern-webb? (GDPR m m, säg i så fall till i slutet på 

dagen)

Information
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Kortare presentation från respektive deltagare       
(namn, organisation/er, roll/er)

6
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Deltagare från Transportstyrelsen

 Anders Leufgård, sektionschef Allmänflyg och helikopter (SLoh)
 Per Englund, flyginspektör tillika flygteknisk inspektör allmänflyg/General Aviation
 Björn Holm, sektionschef Teknisk operation (SLot), luftvärdighet och underhåll men 

också viss erfarenhet av att flyga varmluftsballonger
 Ola Asp, processkoordinator och flygteknisk inspektör Teknisk operation (Slot)

 Magnus Axelsson, flyginspektör (SLoh)

 Ingrid Lindén, sakkunnig (SLoh)

 Susanne Thörn, ekonom (SLht)

 Sandra Aldin, regelkoordinator (SLbu)

 Christer Fridell, flyginspektör (SLoh)

 Barbro Holmqvist, sakkunnig på mångt och mycket, bl a ballongflygverksamhet (SLoh)
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Anders Leufgård, sektionschef Allmänflyg och helikopter (SLoh)-> kl. 10.00:

 Inledning och Transportstyrelsens roll,

 flygning enligt costshare, d v s samfinansierad flygning enligt EU 

965/2012 och

 information om bl a möjligheter och utmaningar kopplat till att 

hyra in sig på annans tillstånd för operation.



Frågestund, ca kl. 10.00-10.10

och därefter paus till kl. 10.20



 Grundförordningens kopplingar till Balloon Rulebook

 Operativa EU-regler Ballong (Balloon Rulebook) och nationella 

operativa regler

10.20-11.10 Ingrid Lindén, sakkunnig och Magnus Axelsson, 

flyginspektör (SLoh)
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Frågestund, kl. 11.20-11.25

och därefter kortare paus till kl. 11.30



 Försäkringsfrågor och ekonomisk tillsyn 

11.30 –11.50 Susanne Thörn (SLht)
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Frågestund, ca kl. 11.50-12.00

och därefter lunch till kl. 13.00



13.00-13.30 Sandra Aldin, regelkoordinator (SLbu)
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 Certifikat och utbildningsfrågor



Frågestund, ca kl. 13.30-13.35

och därefter kortare paus till kl. 13.40



 Luftvärdighet, underhåll samt tekniska regler kopplat till 

ballongflygverksamhet

13.40-14.10 Björn Holm, Sektionschef 

Teknisk operation och Ola Asp flygteknisk 

inspektör (Slot)
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Frågestund, ca kl. 14.10-14.20

och därefter paus till kl. 14.40



 Tillsyn

 Verksamhetskontroller 2021

14.40-15.10 Christer Fridell, flyginspektör 

(SLoh)
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Frågestund, ca kl. 15.10-15.15

och därefter kortare paus till kl. 15.20



 Har det fungerat bra att genomföra seminariet på detta sätt?

 Kan det fungera att genomföra liknande seminarie i t ex mars?

 Frågor, alla

 Vad skulle ni se att ett framtida seminarie bör innehålla i mars 

2021 kopplat till Ballongbranschen; operation, luftvärdighet 

och underhåll, certifikat, utbildning, ekonomisk tillsyn och 

försäkringar o s v?

15.20-15.50 Frågestund, kommande planerat 

arbete
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 Anders Leufgård m fl

 samt eventuella frågor, tips och feedback att ta med sig 

för framtida verksamhet och möten

15.50-16.00 Sammanfattning och 

avrundning
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Tack för er uppmärksamhet!
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