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Hej och välkomna

Anders Leufgård

Sektionschef på helikopter och allmänflyg, vilket inkluderar 

UAS
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Agenda i höstas som Christer och jag delade på 

• SSP/EPAS 

• Acceptable Level of Safety Performance, ALoSP

• CMM,s roll

• SPI/SPT

• Dagens mål och syfte

– Repetition av GASP, EASP, EPAS, SSP, SPAS, 

– Ny EPAS 2022-2026, Highlights 

– Stärka CMM,s roll

– Introducera ALoSP

– Visa olika typer av SPI/SPT,er
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Agenda för idag 2022-03-16

• Information om sektionen SLoh, 

• Nya regler, Regelimplementering (RIV), 

• SPAS 3-5 topprisker, mm

• Dagens mål och syfte

• Information

• Fortsättning på SPAS och introduktion av topprisker
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Information från Transportstyrelsen och SLoh

• Pandemi

• Ukraina/Ryssland

• Ny medarbetare, Mats Karlsson

• Karl-Axel Edén tar hand om SPO helikopter

• Nya ämnen för FSS
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Regelimplementering, RIV. 

• Nya nationella föreskrifter

• Introduktionsflygning

• Nödsändare
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Regelimplementering, 

RIV. 

EU föreskrifter

• EASY access 

• 965/2012

• Ny utgåva:

• Publiserad Februari 

2022
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Ändringar/Amendments

• Börjar 2012
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Amendments

• Slutar med  

2022

• 30 oktober 

2022
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Kommande förändringen 30 okt 2022

• Nya begrepp

– Bränsle/engergi. Bäddar för batteri.

– Psykoaktiva substanser. Definierar

• På vilket sätt rör detta helicopter? 
• P73. lokala helikopterflygningar (local helicopter operation, LHO): flygningar inom 

kommersiell luftfart med helikoptrar som har en maximal certifierad startmassa 

(MCTOM) över 3 175 kg och en maximal operativ kabinkonfiguration (MOPSC) för 

befordran av högst nio passagerare, under dager, på sträckor där navigering sker 

med hjälp av visuella referenser till marken, som genomförs inom ett lokalt och 

avgränsat geografiskt område som specificeras i drifthandboken.
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Och förändringen innan dess? 

2020/2036 1/1 2021 

• Kompetensbaserad utbildning: bedömnings- och 

utbildningsprogram som kännetecknas av en inriktning 

på prestationsförmåga, med fokus på standarder för 

prestationsförmåga och mätningen av dessa samt 

utvecklandet av utbildning för angivna standarder för 

prestationsförmåga. Valfri utom på DGR
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Tidigare ändringar

• Regulation (EU) 

2019/1384 

Regulation (EU) 

2019/1387 

Regulation (EU) 

2020/745 

Regulation (EU) 

2020/1176
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Regulation (EU) 2020/1176

• Åtgärder som införts för att begränsa covid-19-

pandemin.

• Senareläggning av nya regler
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Regulation (EU) 2020/745

• Åtgärder som införts för att begränsa covid-19-

pandemin.

• Senareläggning av nya regler
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Regulation (EU) 2019/1387

• Detta handlar mest om flygplan

• Cockpit Voice Recorder, CVR och alternativ 

strömförsörjning

• Medförande av registreringsutrustning under flygning.

• Gäller främst större och tyngre helikoptrar
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Regulation (EU) 2019/1384
• Byte av användningsområde för ett luftfartyg från kommersiell flygverksamhet till icke 

kommersiell flygverksamhet

• 965/2012 bör uppdateras för att återspegla teknikens utvecklingsnivå och bästa praxis när 

det gäller olika krav på flygverksamhet.

• Personbäranordningssystem (personnel-carrying device system, PCDS) (helikopter)

• ORO.GEN.310 Användning av luftfartyg som är förtecknade på ett drifttillstånd för icke-

kommersiell och specialiserad flygverksamhet

• ”ORO.AOC.125 Icke-kommersiell verksamhet som en innehavare av drifttillstånd 

bedriver med luftfartyg som finns förtecknade i dennes driftstillstånd

• ”CAT.IDE.H.320 Alla helikoptrar vid flygning över vatten – nödlandning på vatten

• ”SpA.HHO.110 Utrustningskrav för HHO-verksamhet

• ”SPO.IDE.H.105 Minimiutrustning för flygning

• ”SPO.SPEC.HEC.100 Operativa standardförfaranden
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SPAS, Riskregister, topprisker

• Svar till EASA på en audit

• Vilka är 3-5 topprisker?

• Vad ska operatörerna göra? 
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SLoh,s topprisker i 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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SPO haverier
• Riskmått

• Antal haverier. Händelserapporter. 

• Åtgärd/aktivitet

• Tillsynsaktiviter mot vissa specifika operatörer. 

Informera om problematiken (Safety promotion) mot 

övriga via Flygsäkerhetsseminarier (FSS) och vid 

tillsyner

• Operatörerna gör egna riskvärderingar. 
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Kollision med marken
• Riskmått

• Händelserapporter, tillsynsrapporter och 

oegentlighetsrapporter

• Åtgärd/aktivitet

• Informera om problematiken (Safety promotion) mot 

operatörerna via Flygsäkerhetsseminarier (FSS) och vid 

tillsyner

• Operatörerna gör egna riskvärderingar. 
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Luftrumsintrång
• Riskmått

• Händelserapporter och oegentlighetsanmälningar

• Åtgärd/aktivitet

• Informera om problematiken (Safety promotion) mot 

operatörerna via Flygsäkerhetsseminarier (FSS), UAS 

seminarier och vid tillsyner

• Operatörerna gör egna riskvärderingar. 
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2021



Slut
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