
AOC dag
Inledning
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Agenda
• Välkomna

• Utrymning

• Toaletter

• Raster
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Pandemin
• Trevligt att ses i fysiska möten

• Hoppas ni har återhämtat er

• Efter pandemin, 

• Första frågan: sliter ni med något?
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Vilka arbetar var, vem gör vad?

• Sektionschef

• Anders Leufgård

• Pontus Lindblom

• Barbro Holmqvist 

• Regler

• Mats Bernelind

• Ingrid Lindén

• Anders Leufgård
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• Tillstånd

• Christian Lofur

• Karl-Axel Edén

• Ola Johansson

• Cecilia Ottosson

• Vakant

• Tillsyn

• Christer Fridell

• Mats Karlsson

• Karl-Axel Edén

• Ola Johansson

• Cecilia Ottosson
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• GA/Ballong/delegerade osv

• Magnus Axelsson

• Per Englund

• Lars Sundlin

• Barbro Holmqvist

• Pontus Lindblom

• UAS

• Tobias Fridarve

• Anna Ahlberg

• Magnus Selin

• Dan Ekstrand

• Carl Stålberg

• Pontus Lindblom
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Anders och ICAO
• Under våren kommer jag att övergå till sektionen för 

internationell samordning

• I augusti flyttar jag till Montreal

• Kommer att vara i Montreal till 2026
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Del i systemet.
Safety layers, ost skivorna

1. Manual/compliance

2. Ledning

3. SMS/Riskregister

4. Kultur

5. Pilot
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Safety culture
• Mindset | EASA Community (europa.eu)
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SPN, Safety promotion network
Niklas Svensson
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Hur mäter vi flygsäkerhet?
• Christers kurvor
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Hur hänger det ihop?
GASP, EPAS, SPAS, SSP, RIV, PV, SR osv

• GASP, EPAS, SPAS, HI leder till vad TS ska arbeta med för att höja 
säkerheten. Operatör och ledning/SMS

• SSP, målen

• RIV, PV och SR är verktyg för implementering av nya regler och 
kunskap gällande reglerna. Ändra i manualerna. SR = stort 
regelmöte
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SLoh HI

Visa excelarc 6. Hur långt har bolagen 

kommit, SPT

Visa excelarc 7. Vad gör vi?
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SPAS. SLoh,s topprisker (hela sektionen)

• 1.1 Flygning av fallskärmshoppare

• 1.2 Luftrumsintrång privatflyg

• 1.3 Ultralätt (UL)

• 1.4 SPO haverier

• 1.5 Kollision med marken

• 1.6 Luftrumsintrång övriga



ICAO
GASP
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HISTORY OF THE GASP
• ICAO introduced the first version of the GASP in 1997 

by formalizing a series of conclusions and 
recommendations developed during an informal 
meeting between the Air Navigation Commission (ANC) 
of ICAO and industry. 

• ICAO used the GASP to guide and prioritize the 
technical work programme of ICAO and updated it 
regularly to ensure its continuing relevance.
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ANC, Air Navigation Commission
• The Air Navigation Commission (ANC) considers and 

recommends Standards and Recommended Practices 
(SARPs) and Procedures for Air Navigation Services 
(PANS) for adoption or approval by the ICAO Council.
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ANC Technical Panels
• Aerodrome Design and Operations 

Panel

• Accident Investigation Panel

• Airworthiness Panel

• Air Traffic Management Operations 
Panel

• ATM Requirements & Performance
Panel

• Communications Panel

• Dangerous Goods Panel

• Flight Operations Panel

• Frequency Spectrum Management 
Panel

• Instrument Flight Procedures Panel

• Information Management Panel (ATM)

• Meteorology Panel

• Navigation Systems Panel

• Remotely Piloted Aircraft Systems 
Panel

• Separation and Airspace Safety Panel

• Safety Management Panel

• Surveillance Panel (ACAS)
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EPAS, European Plan 
for Aviation Safety

• Volym 1, 2 och 3



Mats
Nytt i regelverken. 
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Nya regler
• Senaste (gammalt)

• EU 2021/1296

• EU 2021/2237

• Fuel/energy/AWO

• Nytt

• EU 2022/2203

• Gäller inte er
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Nya AMC och GM
• ED Decisions

• 2022/005/R

• 2022/012/R

• 2022/014/R

• 2022/017/R



Utmaningen med nya regler osv
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Systemet.
Safety layers, ost skivorna

1. Manual/compliance

2. Ledning

3. SMS/Riskregister

4. Kultur

5. Pilot
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Från pilot till operatör



Hur arbetar EASA?
GASP, EPAS, SPAS, SSP, RIV, PV, SR osv

HEG och RCOM möten
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RCOM möten
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30
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TS uppföljning PV
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Års-
rapport
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Christer
Hemsida, Information, Blanketter
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Detta leder till att vi i Sverige måste 
arbeta med

• Analysmöte • Safety
promotion

• 2023

• Tillsyn

• Känsla

• ASR

• EPAS
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ASR. Händelserapporter

• SPO  haverier? 

• Kollision med marken 1-2st. (kan ändras till ”i luften”

• Luftrumsintrång 4 st

• Nästa risk är tappad last
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Alla hazards läggs in i SLoh HI

Visa excelarc 6. Hur långt har bolagen 

kommit, SPT

Visa excelarc 7. Vad gör vi?
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SPAS. SLoh,s topprisker (hela sektionen)

• 1.1 Flygning av fallskärmshoppare

• 1.2 Luftrumsintrång privatflyg

• 1.3 Ultralätt (UL)

• 1.4 SPO haverier

• 1.5 Kollision med marken

• 1.6 Luftrumsintrång övriga
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Safety promotion
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Från pilot till operatör
• Det ”nya” regelverket säger att piloten ska ha en organisation 

runt sig. Från pilot till operatör

• Ägaren blir ofta AM. Vi accepterade/grandfathered in många VD,ar
som AM. 

• AM bestämmer att pilot x får bli SM/CMM osv

• X försöker själv. Alla försöker själva

• AM leder inte. Ledningen fungerar inte.

• Vi har svårt att identifiera risker innan det händer. SMS

• Allt handlar om att bygga en kultur. Säkerhetskulturen



43

Systemet.
Safety layers, ost skivorna

1. Manual/compliance

2. Ledning

3. SMS/Riskregister

4. Kultur

5. Pilot
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Vi ska gå från reaktiv – proaktiv
Från pilot - organisation

• Christers dokument visar på de utmaningarna som finns 
ledning, sms och kultur

• Hur ska vi göra för att förflytta oss?

• Tillsammans måste vi se till att man inte flyger i vissa 
situationer.

• Tillsammans måste vi se till att ledningen stöttar 
piloterna, inte att piloterna själva …

• Vad kan TS hjälpa till med?
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Vad kan TS hjälpa till med?



Säkerhetskultur
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Säkerhetsengagemang
Commitment,

• I vilken utsträckning varje nivå i en organisation har en 
positiv inställning till säkerhet och erkänner dess 
betydelse

• The extent to which every level of the organization has 
a positive attitude towards safety and recognizes its
importance. 
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Beteenden och Rapporterande kultur
Behaviour and reporting culture. 

• I vilken utsträckning varje nivå i organisationen beter sig för att upprätthålla 
och förbättra säkerhetsnivån Vi är alla ansvariga för våra handlingar. 
Följderna av dessa handlingar beror på vilken typ av beteende som 
uppvisas och avsikten. Anställda bör uppmuntras att rapportera 
säkerhetsproblem.

• The extent to which every level of the organization behaves such as to 
maintain and improve the level of safety. We are all accountable for our
actions. The ramifications for those actions depends on the type of
behavior exhibited and the intent. Employees should be encouraged to 
report safety concerns.  
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Rättvis kultur
Justness,

• Säkert beteende och rapportering av säkerhetsfrågor 
uppmuntras eller till och med belönas och osäkert 
beteende avråds. Det är också en tydlig gränsdragning 
mellan acceptabelt och oacceptabelt beteende

• Safe behaviour and reporting of safety issues are
encouraged or even rewarded and unsafe behaviour is 
discouraged – but is also be a clear line drawn between
acceptable and unacceptable behavior.
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Kommunikation,
Information,

• Hur information distribueras i hela organisationen. 
Information måste kommuniceras på rätt sätt till rätt 
personer för att undvika felkommunikation samt att 
personalen får en tydlig och relevant information

• How information is distributed throughout the 
organization. Information must be communicated in the 
right way to the right people to avoid miscommunication
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Medvetenhet i en organization och
Awareness (and systematic safetywork) 

• Medvetenhet speglar i vilken utsträckning anställda och 
ledning är medvetna om riskerna för sig själva och 
andra som organisationens verksamhet innebär

• Awareness reflects the extent to which employees and 
management are aware of the risks for themselves and 
for others implied by the organization’s operations.
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Lärande kultur
Adaptability and learning culture, 

• I vilken utsträckning anställda och ledning är villiga att 
lära av tidigare erfarenheter och kan vidta nödvändiga 
åtgärder för att höja säkerhetsnivån inom 
organisationen

• The extent to which employees and management are
willing to learn from past experiences and are able to 
take necessary action to enhance the level of safety
within the organization.
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Systematiskt säkerhetsarbete, resurser 
och kompetens

Systematic safetywork

• Systematiskt säkerhetsarbete är ett samlingsbegrepp 
för en verksamhets organiserade arbete med all form av 
säkerhet. I begreppet kan till exempel ingå flygsäkerhet 
men även arbetsmiljö osv.
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Vad saknar ni på hemsidan?
• Hemsidan, information och blanketter Vad saknar ni på 

hemsidan?

• Vi har fått en del bra feedback, tar gärna emot mer.

• Hur lätt eller svårt är det att hitta de 
ansökningschecklistor och formulär som finns idag?

•


