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INRAPPORTERING AV LUFTFARTSHÄNDELSER TILL TRANSPORT-

STYRELSEN VIA XML 

 

Transportstyrelsen tillhandahåller ett XML-schema som beskriver vilket utseende 

inrapporteringsfilen ska ha för att kunna tas emot.  själva filen för schemat finns 

förklaring/beskrivning för de olika fälten. Varje XML-fil som skickas motsvarar 

en händelserapport. Om händelserapporten uppdateras skickas den uppdaterade 

rapporten/händelsen ytterligare en gång. När en händelserapport skickats in till 

Transportstyrelsen erhåller rapportören en kvittens.  
 

Tjänsten nås på följande url: 

https://airocurrence.transportstyrelsen.se/AirOccurrence.svc 

OBS! Använd alltid url nedan när ni testar. 

 

För teständamål finns en kopia av tjänsten som enbart skall användas för test. 

https://airocurrence-t.transportstyrelsen.se/AirOccurrence.svc 

 

 

 

1 KVITTENS  

När en händelserapport skickats in till Transportstyrelsens webbtjänst erhålls 

alltid ett kvitto. Om utseendet på rapporten är felaktigt formaterat erhålls ett 

felmeddelande och rapporten tas inte emot.  

  

Kvittot består av 4 fält: 

InternalID  = Transportstyrelsens ID på rapporten 

ArrivalDate = Datum för när rapporten tog emot 

ReportIdentification = Rapportörens ID på rapporten 

Headline = Rapportens Rubrik  

 

2 SCHEMA 

Schema för rapport och kvitto framgår av WSDL som erhålls genom att gå mot 

urlen nedan alternativt se AirOccurenceWSDL.xml. 
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3 SÖKVÄG TILL WEBTJÄNST 

Tjänsten nås på följande url: 

https://airocurrence.transportstyrelsen.se/AirOccurrence.svc 
 

För teständamål finns det en kopia av tjänsten som enbart skall användas för test: 

https://airocurrence-t.transportstyrelsen.se/AirOccurrence.svc 

 

4 VID LEVERANSPROBLEM 

Om problem uppstår kan störningsrapporten levereras per mejl till nedanstående 

adress (ävenför  övriga förfrågningar angående inrapportering): 

storningsrapportering@transportstyrelsen.se 

  

5 VAD BEHÖVER MAN GÖRA SOM RAPPORTÖR? 

 

För elektronisk inrapportering till Transportstyrelsen krävs: 

1. Anpassning av IT-system för intern datainsamling av obligatorisk 

rapportering och inrapportering till Transportstyrelsen. Se till att XML-

filer kan skapas och tas ut enligt schema från Transportstyrelsen 

2. Verifiera att ni kan kommunicera ut från ert nät till tjänsten på Transport-

styrelsen 

Meddela Transportstyrelsen via storningsrapportering@transportstyrelsen.se 

den publika ip-adress ni kommer att ansluta er ifrån (så att vi kan tillåta datatrafik 

från er) 
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