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Transportstyrelsen     
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 

Besöksadress 

Olai Kyrkogata 35, Norrköping 

Telefon 0771-503 503  

  

  

transportstyrelsen.se 
luftfart@transportstyrelsen.se 
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Flygsäkerhetsforum helikopter (seminarium) 

Datum 

Tid 

Plats 

2022-10-13 

Kl. 09.00-12.30 

Digitalt, via Skype for business, samt på plats i 

Transportstyrelsens lokaler i Kista. 

Inbjudna Helikopteroperatörer, helikopterföretag, myndigheter, verk 

och bolag som nyttjar helikoptrar i sin verksamhet kopplat 

till helikopterverksamhet i Sverige samt deltagare från 

Transportstyrelsen. 

 

Välkommen till ett hybrid-seminarium (både på plats och via Skype, vad som 

passar dig bäst) där vi önskar se att helikopteroperatörer, helikopterföretag, 

myndigheter, verk och bolag som nyttjar helikoptrar i sin verksamhet kopplat 

tillståndskrävande/deklarerad helikopterverksamhet i Sverige deltar. 

 

Seminariet vänder sig till de som opererar kommersiellt inom helikopterflygverk-

samheten i Sverige.  

 

Höstens flygsäkerhetsseminarium kommer att ske i hybridform, både digitalt 

och på plats i Kista, och fokusera på det som är mest aktuellt just nu. 

 

Var och när:  

 Var: Digitalt – du får en länk (Skype for business) per e-post dagen innan 

seminariet efter att du gjort erforderlig anmälan. Önskar du prova att din 

uppkoppling fungerar, så är du välkommen att kontakta Barbro Holmqvist 

(Barbro.Holmqvist@transportstyrelsen.se) i god tid innan 2022-10-13. Ni 

som önskar delta på plats anmäler det och vi ses i Transportstyrelsens loka-

ler på Isafjordsgatan 1 i Kista. 

 När: 2022-10-13 kl. 09.00-12.30 
  

mailto:Barbro.Holmqvist@transportstyrelsen.se
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Agenda (ändringar i agendan kan ske med kort varsel) 

 

Tid Presentatör Ämne 

09:00-09:10 Karl-Axel Edén, flyginspektör Välkomnande och di-

verse information 

09:10-09:30 Anders Leufgård, sektionschef  Information om Trans-

portstyrelsen 

09:30-10:00 Gästföreläsare:  

Cristina Johansson, flygplatsin-

spektör 

 

Luftrumsintrång och 

andra säkerhetsbrister 

10:00-10:30 Ingrid Lindén, sakkunnig 

 

Regelprocesserna inom 

ICAO och EU 

10:30-10:40 Cirkatid - paus  

10:40-11:00 Tillsyn: 

Christer Fridell, flyginspektör 

TBN 

11:00-11:25 Regler: 

Anders Leufgård, sektionschef 

Regler som träder ikraft 

30 okt (fuel policy och 

AWO) +  

CS-26 (Christian) 

11:25-11:50 Tillstånd: 

Christian Lofur, flyginspektör 

Progress i fuel schemes, 

special refuelling och 

AWO. Ev. lite om EFB 

och/eller SIM. 

11:50-12:00 Kort paus, bensträckare  

12:00-12:20 Karl-Axel Edén och övriga vid TS 

samt alla deltagare 

Frågestund 

12:20-12:30 Karl-Axel Edén och övriga vid TS 

samt alla deltagare 

Sammanfattning och 

avrundning samt even-

tuella frågor och tips att 

ta med sig in i framti-

den  
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Pris:  

Seminariet är kostnadsfritt.  

 

Anmälan:  

Vänligen anmäl dig till seminariedagen: 

 

Anmälan görs snarast via e-post till Barbro Holmqvist, Barbro.Hol-

mqvist@transportstyrelsen.se 

 

Kontakt och mer information:  

Om du har frågor är du givetvis välkommen att skicka e-post till Barbro Hol-

mqvist, Barbro.Holmqvist@transportstyrelsen.se 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Transportstyrelsen 
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