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Vad ska rapporteras? 
Article 4 



Vad ska rapporteras? 
Article 4 

 

 

 

 

 

 

• Varje organisation ska även ha ett etablerat system för 

rapportering av händelser som inte är obligatoriska att 

rapportera 

 



• Kompletterande information om händelser att 

rapportera: 

– 2003/42/EC Occurrence reporting in civil aviation 

– 2015/1018 Implementing regulation 



Vem ska rapportera? 
Article 4 



Common mandatory data fields 
Annex I 
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Analys och uppföljning 
Article 13 

• Varje organisation ska etablera en process för att analysera 

händelser samt vidta reaktiva och förebyggande åtgärder 

 

• När en flygsäkerhetsrisk identifierats som ett resultat av en analys 

ska preliminära resultat samt vidtagna åtgärder rapporteras till 

Transportstyrelsen inom 30 dagar 

 

• Organisationen ska senast tre månader efter händelsen är 

rapporterad rapportera de slutgiltiga resultaten av analysen 



 

Tekniska krav på inrapportering 

 

 



Sätt att rapportera till 

Transportstyrelsen 

 

1.  ”System till system” där rapportdata (E5F) från rapportören 

överförs till Transportstyrelsen webbtjänst. 

– Enstaka filer överförs till transportstyrelsen 

– Inga bilagor kan skickas 

 

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

Transportstyrelsen.  

– Flera filer kan skickas i en ”batch” 

– Möjlighet att skicka med bilagor 

 

  

 



3. Transportstyrelsens webbformulär 
http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfa
rt/e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-
inom-luftfart/luftfartstjanster/rapportera-
luftfartshandelse/Rapportera-
luftfartshandelse/  
 

 Anonymitet 
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Rapportering via vår webbservice 

• Rapportering enligt EASA-taxonomin 



EASA-taxonomi 

• Attribut som man rapporterar in genom t.ex. 

– Headline (fritext) 

– Narrative (fritext) 

– Location (fritext) 

– Operator (valbara värden) 

– Aircraft registration (fritext) 

– Manufacturer/model (valbara värden) 

 



Operator 



Manufacturer/model 
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Rapportering via webbservice 

• Obligatoriska fält 

• Validering 

• Testmiljö 

• Handbok 



Tidslinje 

• Transportstyrelsen går ut med information om att 

hantering av E5X och E5F är möjlig 

– Mail 

– Transportstyrelsen.se 

• Ansökan webbtjänst 

• Transportstyrelsen publicerar detaljinformation för 

anslutning 

• Testmiljö 

• Produktion 



Observera angående e-post! 

 
 Idag finns även möjligheten att använda e-post 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 (artikel 7 punkt 

4).  

 
Dispens inrapportering via e-post 6mån 



Vad händer hos oss idag? 

• Vi bygger om vårt försystem 

• Vi bygger om våra möjligheter att ta emot rapporter på 

ett effektivt och säkert sätt (inkl uppdaterade 

webbtjänster och webbformulär) 

• Vi testar vår kommande lösning 

• Produktionssättning under våren 



Vad använder vi händelserapporterna 

till? 

 

Insamling och 
kvalitetssäkring 

av data 

Sammanställning 
av statistik och 
analysunderlag 

Avdelnings-
gemensamma 

analyser 



• Behov av återkoppling från branschen för att främja en hög 

rapporterings- och säkerhetskultur 



Frågor 

• Vid frågor kontakta mig på: 

alexander.rostberg@transportstyrelsen.se 
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