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Information avseende de tekniska delarna av 
inrapportering enligt EU-förordning 376/2014 

 

Transportstyrelsen tar emot omkring 25 000 händelserapporter per år 

rörande ca 8 000 unika händelser. Inrapportering av luftfartshändelser till 

Transportstyrelsen ska i enlighet med nya 

händelserapporteringsförordningen göras på något av följande sätt: 

 

1. ”System till system” där XML-filer från rapportören överförs till 

Transportstyrelsen webbtjänst. 

 

2. ”System till system” där E5X-filer från rapportören överförs till 

Transportstyrelsen (ej möjligt idag).  

 

3. Transportstyrelsens webbformulär 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/e-tjanster-och-

blanketter/e-tjanster-inom-luftfart/luftfartstjanster/rapportera-

luftfartshandelse/Rapportera-luftfartshandelse/. 

 

Idag finns även möjligheten att använda e-post-adressen FB-TS-RES-

Störningsrapportering för inrapportering. Detta alternativ kommer 

successivt att fasas ut eftersom det sättet att rapportera inte är i linje med 

kraven i EU-förordning 376/2014 om standardiserade format för att 

underlätta informationsutbyte och kompatibilitet med ECCAIRS och 

ADREP taxonomin (artikel 7 punkt 4).  

En övergång mot att rapportera, i första hand enligt alternativ 1 och 2 samt i 

andra hand alternativ 3 har påbörjats.  

http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-inom-luftfart/luftfartstjanster/rapportera-luftfartshandelse/Rapportera-luftfartshandelse/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-inom-luftfart/luftfartstjanster/rapportera-luftfartshandelse/Rapportera-luftfartshandelse/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-inom-luftfart/luftfartstjanster/rapportera-luftfartshandelse/Rapportera-luftfartshandelse/
mailto:FB-TS-RES-Störningsrapportering
mailto:FB-TS-RES-Störningsrapportering
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Inrapporteringen enligt alternativ 1, XML-format som skickas till 

Transportstyrelsens webbtjänst  

Bifogad WSDL-fil beskriver hur webbtjänsten anropas och dessutom vilket 

svar som webbtjänsten ger tillbaka vid inrapportering. När nya rapportörer 

vill ansluta sig till webbtjänsten behöver Transportstyrelsen öppna upp i 

brandväggen mot respektive rapportörs IP-adress för att data från 

rapportören ska accepteras. Det brukar ta ca en vecka att öppna i 

brandväggen efter IT-beställning. När ni är redo att generera XML i enlighet 

med bifogad WSDL kan ni höra av er till Transportstyrelsen 

(storningsrapportering@transportstyrelsen.se). För detaljerad information 

om inrapportering enligt alternativ 1, se bifogad Beskrivning.  

 

Inrapportering enligt alternativ 2 (E5X)  

Transportstyrelsen arbetar för närvarande med. Transportstyrelsen kommer 

att kunna börja ta emot filer i detta format under år 2016. Vi kommer att 

återkomma med mer information.  

Inrapportering enligt alternativ 3 (webbformulär) 

 

Ni som rapporterar har möjligheten att använda Transportstyrelsens 

webbformulär:http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/e-tjanster-och-

blanketter/e-tjanster-inom-luftfart/luftfartstjanster/rapportera-

luftfartshandelse/Rapportera-luftfartshandelse/. Denna möjlighet kommer 

även att finnas kvar efter att alternativ 4 (e-post) tagits bort.  

 

Vi ber er observera att både WSDL-filen och webbformuläret kommer att 

justeras under 2016 eftersom Transportstyrelsens system inte kommer att 

kunna stödja inrapportering av nya obligatoriska fält den 15 november 2015. 

Vi återkommer med information om detta då det blir aktuellt.  

 

De rapportörer som idag vet att de kommer använda XML eller E5X system 

ombeds kontakta Transporstyrelsen, 

storningsrapportering@transportstyrelsen.se, 

så snart som möjligt för att ge besked om detta.  

 

Övriga rapportörer, det vill säga de som inte kommer att använda en 

”system-till-system”-lösning, kommer så snart som möjligt behöva gå över 

till att enbart använda Transporstyrelsens webbformulär. 

 

Aktuella dokument: 

 

(EU) nr 376/2014: 

mailto:storningsrapportering@transportstyrelsen.se
http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-inom-luftfart/luftfartstjanster/rapportera-luftfartshandelse/Rapportera-luftfartshandelse/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-inom-luftfart/luftfartstjanster/rapportera-luftfartshandelse/Rapportera-luftfartshandelse/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-inom-luftfart/luftfartstjanster/rapportera-luftfartshandelse/Rapportera-luftfartshandelse/
mailto:storningsrapportering@transportstyrelsen.se
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https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygtrafiktjanst

/eu-forordningar-for-flygtrafiktjanst/376_2014-rapportering-av-

handelser.pdf  

 

(EU) 2015/1018:  

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/flygtrafiktjanst

/eu-forordningar-for-flygtrafiktjanst/2015-1018-klassificering-av-

handelser.pdf  

 

Ni är välkomna att höra av er med frågor till Transporstyrelsen, 

storningsrapportering@transportstyrelsen.se 

 

Om ni har frågor om händelserapporteringsförordningen kan ni vända er till 

Helen Axelsson, helen.axelsson@transportstyrelsen.se 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

Charlotte Billgren, charlotte.billgren@transportstyrelsen.se 

Chef sektionen för statistik och analys 
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