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Syftet med detta dokument
• Att sammanfoga identifierade flygsäkerhetsfrågor på nationell- EU-

och global nivå.

• Att presentera dessa flygsäkerhetsfrågor till Svenska tillståndshavare 

enligt EU-gemensamma krav (EU) 2018/1139.

• Att respektive tillståndshavare omhändertar 

respektive flygsäkerhetsfråga 

inom sitt ledningssystem, se nästa sida 
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Förväntas av tillståndshavare
Att identifierade topprisker hanteras av ledningssystem:

• Analys av respektive fara/risk som SPAS presenterar

• Bedömning av målnivå för er verksamhet

→tolerabel nivå / inte tolerabel nivå

• Skapa åtgärder och mäta

• Följa upp effekt av åtgärder
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SPAS
State Plan for Aviation Safety 

• Based on the assessment of relevant safety information

• Identify the main safety risks 

• Set out the necessary actions to 

mitigate those risks

• State Plan for Aviation Safety shall 

include the risks and actions identified 

in EPAS, when relevant.



•EPAS
• VOL I - Strategi
• VOL II - Åtgärder
• VOL III - Risker 

Bygger i sin tur på GASP

• SPAS

• +

• AOC SMS

• EASA  ASR

• EASA 
Standardisation

• Övriga källor

En tydlig kedja
Minimera tunga dokument - gå på åtgärd

7

SE SPAS OPS - Statlig plan för flygsäkerhet



Riskregister 2023
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SE State Safety Plan – Riskregister Topp 7 2023
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SE State Safety Plan – Riskregister Emerging/Monitored issues 2023



EPAS och SPAS 2023

Topprisk

Fokussidor
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Syftet med dessa fokussidor
• Att i summerad form presentera identifierade topprisker.

• Att tillsammans med identifierade risker presentera pågående och 

planerade åtgärder samt förväntningar på tillståndshavare vid 

kommande tillsynsaktiviteter.

• Att respektive tillståndshavare tar 

omhand respektive flygsäkerhetsfråga 

inom sitt ledningssystem.
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XXX

Exempel topprisk

Möjliga “high level” grundorsaker

Denna del syftar till att 

verksamhetens 

säkerhetsledningssystem ska få 

exempel på bakomliggande brister 

och faror som kan bidra till 

topprisken. 

I nästa steg kan verksamheten 

undersöka om respektive exempel, 

tillsammans med andra, är relevant 

för den egna verksamheten.

• Tillsyn, förväntas säkerställda skyddsbarriärer 

& SOP:

– Detta moment presenterar relevanta regler och 

skyddsbarriärer som förväntas vid kommande tillsyn.

– Syftet är att tillståndshavaren själv ska kunna 

kontrollera implementering och effekt av dessa.

• Information: 

– Detta moment presenterar styrande och stödjande 

dokument för att skapa skyddsbarriärer mot 

topprisken.

• TS (CAA)

– Detta moment presenterar Member State Actions som 

myndigheten hanterar, relaterat topprisken (MST.XXX)

– Presenterar övriga åtgärder
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LOC-I

Loss of Control

Möjliga “high level” grundorsaker

• Felaktig inmatning EFB

• Felaktig M/B beräkning

• Felaktig lastning gods/baggage

• Brister i procedur och utbildning       

• Go-Around på olika höjder

• Brister i TEM

• Tillsyn, förväntas säkerställda skyddsbarriärer & SOP:

– Att EASA SIB 2016-02R1 är inkluderad i er verksamhet. Use 
of Erroneous Parameters at Take-off
• Minimum set av parametrar för FDM

• AMC5 SPA.EFB.100(b)(3), två oberoende beräkningar

• Riskanalys inklusive minimum sex identifierade riskfaktorer

• Spårbar utbildning, management of last-minute changes

– TEM Threat and Error Management tydligt och spårbart i SOP

– Uppdaterad och utbildad procedur Holdover Times Anti-ice

• Information: 

– ICAO Training Aid Upset Prevention länk Rev 3

– SIB 2016-02R1, 2018-12, 2017-11, 2017-10R1, 

– CRM & Startle effect. Atlas air 23 feb 2019

– EASA Standardisering identifierat brist AOC 
Utbildningsprogram (Se moment EASA STI nedan)

• TS (CAA)

– TS intern utbildning HF (MST.037)

– Följa upp SIB 2016-02R1

https://www.icao.int/safety/LOCI/AUPRTA/index.html
https://ad.easa.europa.eu/sib-docs/page-1
https://ad.easa.europa.eu/ad/2018-12
https://ad.easa.europa.eu/sib-docs/page-1
file:///C:/Users/stso01/Downloads/EASA_SIB_2017-10R1_1 (1).pdf
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=20190223-0
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• FAA Hold Over Time Guideline Winter 2022-2023

Kombinerad med:

– EASA SIB 2017-11 och CAT.OP.MPA.250, NCC.OP.185

– Granska kapitel Highlights and changes for 2022-2023. (Sid 6-7)

– Informera crew, infoga repetition om procedur och com. med ground crew

– EASA SIB 2018-12 Post de-icing/anti-icing checks

– Bra översikt av styrande och stödjande dokument: Global Aircraft De-icing 

Standards issue 16 (Senaste utgåva publicerad maj 2022 av SAE)

https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/2022-09/FAA_2022-23_Holdover_Tables_Revision_1.1.pdf
file:///C:/Users/stso01/Downloads/EASA_SIB_2017-11_1 (1).pdf
https://ad.easa.europa.eu/ad/2018-12
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJm9TA8rL7AhXwlosKHYCgC88QFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sae.org%2Fworks%2FcommitteeResources.do%3FresourceID%3D900393&usg=AOvVaw2F2V9yAlMduPTwBCkm6CQM
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Runway Excursion

Möjliga “high level” grundorsaker

• Bristande ingripande Pilot Monitoring

• Brist i struktur på approach briefing

• Använder inte CRM koncept TEM

• Brist i cross checking of performance 

data input

• Brist i energy management

• Tillsyn, förväntas säkerställda skyddsbarriärer & SOP

– OM-B ska beskriva hur prestandaberäkning utförs. Ej endast 
hänvisning underleverantörs underlag eller EFB applikation.

– Procedur för approach briefing (Inklusive TEM)

– Tydliga, grundligt kommunicerade kriterier för Go-Around

– Följa upp implementering av Regulation (EU) 2019/1387 (GRF)

– Inkludera EAPPRE rekommendationer i SMS (Se sid 17 och 60)

– OM-C klassificering av flygplatser, hur riskbedöms dessa?

• Information & Best Practice

– Pilot’s Best Practices for the Prevention of Runway Excursions

– EASA SIB 2021-15 (SNOWTAM), 

– EASA SIB 2018-02 Runway Surface Condition reporting

• TS (CAA)

– Inspektör EAPPRE åtgärder och rekommendationer

– Utbildning inspektörer Human Factors relaterat RE (MST.037)

https://www.skybrary.aero/articles/energy-management-during-approach
https://www.skybrary.aero/index.php/Threat_and_Error_Management_(TEM)_in_Flight_Operations
https://www.easa.europa.eu/document-library/regulations/commission-implementing-regulation-eu-20191387
https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/european-action-plan-prevention-runway-excursions-eappre
https://www.eurocockpit.be/sites/default/files/2022-01/FINAL_Pilot%E2%80%99s%20Best%20Practices%20for%20the%20Prevention%20of%20Runway%20Excursions.pdf
file:///C:/Users/stso01/Downloads/EASA_SIB_2021-15_1.pdf
https://ad.easa.europa.eu/ad/2018-02
https://www.skybrary.aero/bookshelf/books/2053.pdf
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Runway Excursion
….the highest risk contributors were

take-off roll beginning at an intersection, but 

calculations for a full runway length…

Ref: EASA Annual Safety Review 2022 page 49 

Jämför tidigare information om SIB 2016-02R1 Use of 

Erroneous Parameters at Take-off

Kombinera med de faror som berör er verksamhet:

– Ledning “buy in” för TEM, se GAPPRE OPS8, OPS22 

– Psykosocial stress (Se EPAS SI-5006 och 5007)

– Complacency “Jag kan detta” leder till att ökade

riskfaktorer ignoreras, se exempel: 

Southwest Airlines (SWA) flight 278 Burbank

https://www.easa.europa.eu/en/downloads/136901/en
https://www.eurocontrol.int/publication/global-action-plan-prevention-runway-excursions-gappre
https://www.easa.europa.eu/domains/safety-management/european-plan-aviation-safety
https://aviation-safety.net/wikibase/219098
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Effekter av Nya 

Affärsmodeller (NBM)
Inget nytt – Berör alla

Möjliga “high level” grundorsaker

• Brist i fullmakt till AM om tillgång 

resurser som operationen kräver

• Organisation ej anpassad för att     

kunna ta sitt arbetsmiljöansvar

• Otydliga instruktioner och 

beskrivningar av delegerade 

arbetsuppgifter (ORO.MLR)

• Tillsyn: 

Förväntningar vid kommande tillsyn

– Accountable Manager har kravställt:

• Ett etablerat och aktivt Peer Support Program

• Regelbunden genomgång av avtal (Nominated Person styr)

• Att mätpunkter skapats för AMC1 ORO.FTL.110(j) (FTL SPI´s)

• Att verksamheten spårbart arbetar med psykosociala frågor

– Initiala psykologiska tester, hur uppfyller vi CAT.GEN.MPA.175?

– AFS 2015:4, organisatorisk och social arbetsmiljö (AML 1977:1160 

(3 kap 2a §)

– Flygbolag uppvisar Compliance Monitoring som:

• Kan redovisa vilka regelverk som berör verksamheten,

• Vet hur gränsytor mot kontrakterad verksamhet ser ut,

• Att AM i sin regelbundna genomgång säkerställer resurser

– Proaktivitet och riskanalys inom socio-ekonomiska frågor

• Spårbara åtgärder, startpunkt här i SPAS och EPAS 3.1.1.5

• Vilka anställningsformer har vi? 

• Hur inkluderas Wet Lease in/ut i ert SMS?
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Top Management “buy in” – Hur har AOC arbetat med detta?

Inhyrande AOC 

riskregister
Uthyrande AOC 

riskregister

Beskrivs i:

• ORO.AOC.110 Leasing agreement:

• Mom (a)

• ORO.GEN.205 Contracted activities:

• Mom (a)(2)

• AMC1 c)

• GM1 (b)

• GM2

• Recommended practices EASA:

• 3.1 Outsourcing of safety critical 

services and wet lease-in 

agreements

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Practical%20Guide%20New%20Business%20Models%20Hazards%20Mgt.pdf
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Information om ledningens roll - tydlighet

Huvudsakliga utmaningar för bra fungerande SMS

#1 Top Management “buy in”
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Top Management “buy in” - Har AOC arbetat dessa?
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Top Management “buy in” – Hur har AOC arbetat med detta?

Schemaläggningsprocesen – NP FO supervsion vs. FTL

Definiera schemaprocessen (rosterprocessen)

Förtydliga gränssnittet mellan det kommersiella / operationella. 

Här kan många lärdomar, problem och förväntningar kan klaras ut. 

För att skapa mätbarhet bör SPI och KPI mätas vid fler mätpunkter, när 

schemat släpps, omdisponeras och avvecklas. Se AMC ORO.FTL.110



Tidtabell Möte

Ops/kommersiella 

Schema Disponering    

(schema släpp till x 

hr före avveckling)

Avveckling Uppföljning möte

Marknad • Punktlighet.

• Operationell 

robusthet i  

tabellen etc.

• Flygplansrotations 

plan vs 

robusthet/teknik/ 

underhåll.

SPI

KPI

SPI

KPI

SPI

KPI

SPI/SPT

SPI/KPT

Schemaprocessen – Exempel/Benchmark - ORO.FTL.110
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Technological 

disruptions

external factors

Möjlig “high level” grundorsak

• Systemfel EFB

• Solstorm

• Mobil 5G störning på avionik

• Remote Tower redundans

• Brist kontinuitet satellitnavigering

• Tillsyn: 

– Förväntas 1: Att tillståndshavare har bedömt riskerna relaterat 

till avbrott i flygsäkerhetskritiska tekniska stödsystem.

– Förväntas 2: Att tillståndshavare identifierat skyddsbarriärer 

och/eller kontinuitetsprocedurer för de risker man bedömer 

relevanta för den egna verksamheten. Om en eller flera av dessa 

risker nedprioriterats ska det kunna motiveras.

– Förväntas 3: Att tillståndshavare skapat kunskap och 

kännedom hos sin personal för att kunna hantera och förstå 

fara orsakad av yttre faktor.

• Information: 

– Solstorm:Space Weather Scales,Met Office - Self Registration,  

Impact of Space Weather on Aviation

– 5G: AOC Infobrev 2021-04-13, AIR-21-18(mom operators)

– RTC: EPAS RMT.0624, Uppdaterad AIP AD 2.23 - 27 jan 2022

– EGNOS: AOC Infobrev 2021-06-21, EGNOS Safety of Life Service

• TS (CAA)

– TS arbete RMT.0624

– Informera omställning till PBN Info 1, Info 2

– Följa upp i tillsyn CAT.OP.MPA.182 

https://www.swpc.noaa.gov/noaa-scales-explanation
https://register.metoffice.gov.uk/WaveRegistrationClient/public/register.do?service=spaceweather
https://skybrary.aero/articles/impact-space-weather-aviation
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygbolag/Flygoperativt/
https://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgSAIB.nsf/(LookupSAIBs)/AIR-21-18?OpenDocument
https://www.easa.europa.eu/domains/safety-management/european-plan-aviation-safety
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/flygplatser-flygtrafiktjanst-och-luftrum/implementering-av-eu-2017373/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygbolag/Flygoperativt/
https://egnos-user-support.essp-sas.eu/new_egnos_ops/documents/field_gc_document_type/egnos-sdd-89/field_gc_target_users/sol-90
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/seminarier_och_information/2018/genomfort-air-ops-seminarie-2018/pbn--performance-based-navigation-air-ops-seminarium-2018-2.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi1xv2T-aj0AhWJr4sKHaMfCnMQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.transportstyrelsen.se%2Fglobalassets%2Fglobal%2Fluftfart%2Fseminarier_och_information%2F2018%2Fseminarium-luftrumsanvandare-180418%2Fbilaga-3_pbn-implementering-i-sverige.pptx&usg=AOvVaw2ZbISHzK-IZnncuqpPRECb
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Technological 

disruptions

external factors

Möjlig “high level” grundorsak

• Systemfel EFB

• Solstorm

• Mobil 5G störning på avionik

• Remote Tower redundans

• Brist kontinuitet satellitnavigering

• Tillsyn: 

– Förväntas EFB: Att tillståndshavare har bedömt riskerna 

relaterat till avbrott i delsystem EFB.

– Förväntas EFB: Att tillståndshavare skapat contingency 

plan för avbrott i verksamhetskritiska EFB-delsystem

– Information: 

– https://therecord.media/cyber-incident-at-boeing-subsidiary-causes-flight-planning-

disruptions/

https://therecord.media/cyber-incident-at-boeing-subsidiary-causes-flight-planning-disruptions/
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Technological 

disruptions

external factors

Möjlig “high level” grundorsak

• Systemfel EFB

• Solstorm

• Mobil 5G störning på avionik

• Remote Tower redundans

• Brist kontinuitet satellitnavigering

• Påverkan:

– HF, Satellitbaserad kommunikation, CPDLC, ADS-C,

– Direkt påverkan på elektronisk utrustning ombord,

– Satellitbaserad navigering inklusive SBAS, EGNOS,

– Missvisande kompass under ”peak” solstormVarningar

– Påverkan på infrastruktur på marken

– VHF (line of sight) bedöms ej påverkas

– Prognoser från brittiska Met Office, som i sin tur får data från 

amerikanska NOAA
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Technological 

disruptions

external factors

Möjlig “high level” grundorsak

• Systemfel EBF

• Solstorm

• Mobil 5G störning på avionik

• Remote Tower redundans

• Brist kontinuitet EGNOS

EGNOS breddas till: 

satellitnavigering

Ref: EGNOS Monthly Performance Report October 2022

https://egnos-user-support.essp-sas.eu/


29

Technological 

disruptions

external factors

Möjlig “high level” grundorsak

• Systemfel EBF

• Solstorm

• Mobil 5G störning på avionik

• Remote Tower redundans

• Brist kontinuitet satellitnavigering

Säkerhetsrekommendation publicerad:

1. Säkerställa piloters kompetens och operativ 

procedur för att identifiera bristande kontinuitet i 

SBAS och/eller GPS-signal.

2. Säkerställa redundans i färdplanering 

alternativflygplats

3. Säkerställa navigation och hinderfrihet i flygfas

efter identifierad signalbrist

4. Säkerställa övergripande kunskap om termer och 

metodik inom området.

Ref: AOC infobrev 2021-06-21

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygoperativt/information-till-flygbolag-2021-06-21.pdf
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Technological 

disruptions

external factors

Möjlig “high level” grundorsak

• Systemfel EBF

• Solstorm

• Mobil 5G störning på avionik

• Remote Tower redundans

• Brist kontinuitet satellitnavigering

Kopplad till ny säkerhetspolitisk situation 

Det finns två olika huvudtyper av störningar som en yttre part 
kan genomföra på satellitbaserad flygnavigering:

• Jamming: 

Här störs signal mellan satellit och mottagare ut. Denna typ av 
störning är relativt enkel att genomföra av fientlig part. Den går 
dock att spåra och upptäcks normal av det flygburna systemet 
som ger varningssignal. 

• Spoofing: 

Här påverkas den positionsberäkning som GPS mottagare 
genomför. Denna typ av störning är mera komplex, men klart 
möjlig att genomföra av större fientlig aktör. Den är svårare att 
upptäcka av det flygburna systemet, dock genomförs 
kontinuerlig jämförelse mellan flera navigationskällor, så ett 
större navigationsfel upptäcks normalt av ett modernt flygburet 
navigationssystem.
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Airborne Collision

Möjliga “high level” grundorsaker

• Incidenter i/nära TMA: 

1:Brist i struktur approach briefing

2:Brist i struktur departure briefing

• TEM i områden med trafik utan 

transponder

• Brist i procedur pilot monitoring för  

t.ex. pilot flying FMS input

• Brist i variation av möjliga TA/RA i 

utbildningsprogram 

• Hög Rate of Climb före Level off

• Brist i hantering av Go-Around

• Complacency – “Brukar få 5000 ft”

• Tillsyn: Säkerställ skyddsbarriärer & SOP

– Finns det tid och plan för att öva Go-Around från olika höjder ?

– Kontrollera OM-A 8.3.6 och 11(d-e) Policy and procedures for the 
use of traffic collision avoidance system

– Följa upp SERA implementering i OM-A Kap 12 och 8 (Rules of the 
Air) 

– Har ni utbildat och testat kunskap vad olika ACAS RA innebär?

– Har ni utbildat och testat kunskap för Military Interception Signalling?

• Information & Best Practice

– Eurocontrol ACAS Bulletins Senaste september 2022

– Bilaga 2 AOC Safety Information sid 4 och sid 6, beskriver viktiga 
identifierade moment i SERA C för AOC att implementera

– Flight Safety Foundation: Being Prepared for Go-Around

– Artikel Military Interception Signalling, Ref ICAO Annex 2.

– Reducing vertical rate before levelling off Arbetsmaterial från
Eurocontrol

• Utveckling

– TS (SE-CAA) fördjupad analys bakomliggande                                            
orsaker SPI

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygoperativt/information-till-flygbolag-170215.pdf
https://www.skybrary.aero/index.php/File:RAs_version_7.1.jpg
https://www.skybrary.aero/articles/acas-bulletin-eurocontrol
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygoperativt/information-till-flygbolag-160315.pdf
https://www.skybrary.aero/bookshelf/books/860.pdf
https://www.skybrary.aero/articles/military-interception-signalling
https://www.eurocontrol.int/eec/public/standard_page/EEC_News_2006_2_ACAS.html
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• High Seas Airspace

Ref: DN 2022-05-14

‘high seas airspace’ means 

airspace beyond land territory 

and territorial seas, as specified 

in the United Nation Convention 

on the Law of the Sea (Montego 

Bay, 1982);
Ref: SERA.1001 & Article 86

“Several EU Member States had 

reported an increase in incidents 

involving close encounters 

between civil and military aircraft 

and more particularly an 

increase in non-cooperative 

international military traffic over 

the high-sea waters.” 

Ref: EPAS MST.0024 ‘Due regard’ for the 

safety of civil traffic over high seas
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• Spillover risk Ukraine

FAA Information Note 14 Nov 2022

- use of weapons in nontraditional roles

- potential spillover risk concerns for U.S. civil 

aviation operations in adjacent airspace.

- risk to U.S. civil aviation in airspace outside of 

the area covered by current conflict-related 

FAA flight prohibition NOTAMs.

- Additionally, communications jamming and 

Global Positioning System (GPS) interference 

continues to extend beyond the Federal 

Aviation Administration’s (FAA) flight prohibition 

NOTAMs for the conflict.

• EASA CZIB-2022-01R06

• Exempel NOTAM FI
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• SERA implementering i OM-A Kap 12 och 8 

• Reducing vertical rate before levelling off

• SERA.11015 Interception

• Compliance Monitoring inkluderar/följer upp:

– (EU) 923/2012, SERA 

– (EU) 1332/2011, AUR (Airspace Usage Requirements) som 

består av: 

• Part ACAS, 

• Part PBN

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygoperativt/information-till-flygbolag-170215.pdf
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AFM kan ha brister mot nedanstående, detta gör att fel kan 

återkomma efter att de korrigerats.

• ACAS 

– OPS förordningar för ACAS har kompletterats av bl.a. 

SERA.11014 Instruktion om undanmanöver RA 

• Instruktion för RA och flera finns beskrivna på TS webbsida för 

Standardiserade europeiska trafikregler – SERA

• OM-A 8.3.6 ska bland annat tydligt beskriva att pilot ska:

– Följa RA även om ATC ge motstridiga instruktioner

– Följa RA även om visuell kontakt erhållits

– Samt övriga punkter beskrivna i SERA.11014

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/flygplatser-flygtrafiktjanst-och-luftrum/Flygtrafiktjanst/Foreskrifter-och-forordningar/EU-forordningar-for-flygtrafiktjanst/Europiska-byran-for-luftfartssakerhet-EASA/set/
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CFIT – Terrain Conflict

Möjliga “high level” grundorsaker

• Brist i procedur NPA, PBN 2D/3D

• Brist procedur Crosscheck QNH

• Brist CRM inkl pilot monitoring duty

• Brist i metod för appr brief (TEM)

• Brist i OM-C

• Brist i underlag (EFB)

• Störning RH från 5G nät

• Brist i ledningsprocedur för airport 

categorisation

• Tillsyn: Säkerställ skyddsbarriärer & SOP

– Etablerad procedur för kontroll/uppföljning av Runway

Suitability enligt SPA. LVO.110, med fokus på AMC1

– Inflygningar som inkluderar bruk av radarhöjdmätare ska 

ha kontroll av pre-threshold terrain.

• SPA.LVO.110 Suitability of aerodrome,

– Uppdaterade tabeller om failed or downgraded equipment

• AMC11 CAT.OP.MPA.110 Aerodrome operating minima

• AMC3 SPA.LVO.100(b)

– Metodik och procedur för QNH setting & Crosscheck

• Information & Best Practice

– Visa på CRM-konceptet TEM, implementera

• TS (CAA)

– AOC Infobrev fokuspunkter AWO (EU) 2021/2237

https://www.skybrary.aero/index.php/Threat_and_Error_Management_(TEM)
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygbolag/Flygoperativt/
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Ground Safety

Möjliga “high level” grundorsaker

Ground Collision

• Brist i procedur Pilot Monitoring

• Brist i procedur på flygplats

• Local language

Ramp Safety

• Brist i kontroll av ramp före flygplan 

anländer.

• Brist i process för dockning

• Brist i hantering av Farligt Gods

• Brist i utförandet av De/Anti-icing

• Brist i kommunikation lastning av 

gods/bagage – M/B beräkning 

• Tillsyn: Förväntningar vid kommande tillsyn

– Implementering av Kompetensbaserad Utbildning CBTA, 
reviderat utbildningsprogram DG.

– AOC Nominated Person OPS-GND samverkan för kontroll av 
underleverantör marktjänster.

– AOC Nominated Person OPS-GND-MG samverkan för kontroll 
av underleverantör marktjänster De/Anti-Icing

• Tillämpning av CAT.OP.MPA.250 Ice and other contaminants
– Ground Procedures

– Kontrollera procedur för cargo acceptance CAT.GEN.MPA.200(c)

• Information & Best Practice 

– EASA SIB 2018-12, Post de-icing/anti-icing checks

– EASA SIB 2017-11, Global Aircraft De-icing Standards

– FAA Hold Over Time Guideline Winter 2022-2023

– Global Aircraft De-icing Standards issue 16 (Senaste 
utgåva publicerad maj 2022 av SAE)

– Article Aircraft Ground Damage

• TS (CAA)

– Intern utbildning CBTA

– Tillföra flygsäkerhetsinformation GND Ops

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygbolag/Farligt-gods-flyg-luftfart/kompetensbaserad-utbildning/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygbolag/Flygoperativt/easa-sib-2018-12-post-de-icinganti-icing-checks2/
https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygbolag/Flygoperativt/easa-sib-2017-11-global-aircraft-de-icing-standards/
https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/2022-09/FAA_2022-23_Holdover_Tables_Revision_1.1.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJm9TA8rL7AhXwlosKHYCgC88QFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sae.org%2Fworks%2FcommitteeResources.do%3FresourceID%3D900393&usg=AOvVaw2F2V9yAlMduPTwBCkm6CQM
https://www.skybrary.aero/index.php/Work_in_progress:Aircraft_Ground_Damage


EPAS och SPAS 2023

Emerging issues

Riskmitigation/control



Återkoppling

från EASA 2022

Brister hos andra tillståndshavare 

inom EU
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EASA Continuous Monitoring Bulletin
Vanliga AOC/NCC brister inom EU 

• Several EFB functions were included in the operator’s procedures 

although they were not in the scope of approval. 

• There was no evidence that, for all category C aerodromes to which 

operations were conducted, the cdr. had been briefed and had visited 

the aerodrome as an observer and/or had undertaken instruction in a 

suitable FSTD.

• The operator was using the actual off block time minus the pre-flight 

duty time (45 minutes out of homebase) instead of the actual reporting 

time for the calculation of the flight duty period.

• The theoretical and practical training components of the operator’s 

UPRT programme were not consistent with Table 1 of AMC1 

ORO.FC.220&230.

• The GRF methodology for assessing and reporting runway surface 

conditions was not described in the operator’s documentation.



Information kommande förordningar
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Aktuella regeluppdateringar
2022

Fuel

(EU)2021/1296 

ED 

2022/005/R

(2022/014/R)

30 okt 2022

-Fuel policy

-Opinion 
02/2020 

AWO

(EU)2021/2237

ED 

2022/012/R

(2022/014/R) 

30 okt 2022

-OPS,FCL,AGA 

-Opinion 02/2021

Regular 
update 

RMT.392

RMT subtask 1c:

(Via NPA 2022-104 & 
Opinion 05/2022)

CAT.GEN.MPA.210 
‘Location of an aircraft in 
distress — Aeroplanes’

-Dec 2022

Farligt Gods

ICAO-TI 2021

01 jan 2023

-Kompetensbaserad 

Utbildning CBTA

-All berörd personal

-Underleverantörer

-Reviderat
utbildningsprogram till 

TS 2022-09-12

: 2021-11-15                
: 2021-04-13

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygbolag/Farligt-gods-flyg-luftfart/kompetensbaserad-utbildning/
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygoperativt/information-till-flygbolag-2021-11-15.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygoperativt/information-till-flygbolag-2021-04-13.pdf


43

Aktuella regeluppdateringar
2023

Delar av 

ED 2022/014/R

26 mar 2023

-ORO.FC

-ORO.CC 

Uppdaterad IR TCO via 

Opinion 02-2022

(Q1 2023)

NPA & Opinions

-FTL for CAT AEMS                       
(Opinion delayed until 2024)

-RMT.0720 Cyber Security
(Q1 2023)

-RMT.0190 – Krav på Relief Pilots 
(Opinion Q1-2 2023 följs sedan av 
IR och AMC/GM tidigast Q4 2023)

-Ground Handling Service Providers
RMT.0728

(Nuvarande plan: Opinion Q3 2023, 
beslut Q3 2024. I kraft jan 2027, 
sedan en övergångsperiod 2-3 år)

-RMT.0624 Remote aerodrome ATS

(Decision Q1 2023)

Regular update 

RMT.392
Subtask

-1a: EDTO + STI + 376                     
(Opininon Q1 2023)

-1b: Operations Control Pers.                     
(NPA Q1 2023) 

-1c: See 2022

-1d: RFFS for GA(NPA 2022-105)

-2: FDM  & Group Operations (2024)




