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Seminariedagar för verksamhetsområden 
AOC, ATO och SPO 
Varmt välkommen till ett seminarium som fokuserar på ämnen av flygoperativ 
karaktär. 

Detta seminarium vänder sig till ledningspersonal inom svenska flygbolag (flygplan och helikopter) samt 
ledningspersonal inom utbildningsorganisationerna, som innehar ett drifttillstånd i form av ett AOC/ATO, 
eller deklarerat enligt Del-SPO i enlighet med Förordning (EU) 965/2012 (EASA-OPS). Övriga är 
välkomna i mån av plats. 

Var och när: 

• Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista, Lokal Science Tower Auditorium               
(vi har tillgång till tre lokaler för uppdelning under dagarna) 

• Onsdag 20 nov – torsdag 21 nov 2019 

 
Preliminär agenda onsdag 20 nov, 09.00-16.30: 

(Ankomstfika med smörgås serveras från kl. 08.30) 
Gemensamma föreläsningar dag 1 

● Inledningstal av Anita Johansson, Överdirektör Transportstyrelsen ● Sektionschefers välkomnande  
● Management of Change - OSM Aviation ● Grundorsaksanalys –  SHK 

Områdesspecifika föreläsningar under dag 1 
● State Safety Plan ● Remote Towers - TS ● Kriminalvården informerar om procedurer och erfarenheter kring DEPA/DEPU           
● KSA100 – Teoretisk examination ● Nya regler inom del-FCL ● UPRT inom del-FCL ● EASA inställning till regelverkets 

applicering (RW) ● Erfarenheter från tillsyn ● German Wing (RMT.700) – TS 
 

Preliminär agenda torsdag 21 nov, 08.30-16.00: 
Gemensamma föreläsningar dag 2 

● Pilotrekrytering – Andy O´Shea ● Cyber Security – Professor Christopher Johnson från University of Glasgow ● Ny NPA 
gällande Cyber Security – EASA Juan Anton berättar vad NPA Cyber Security innehåller ● Drönare RPAS                                        

● Nya rapporteringsförfarandet med runway condition RWYCC - Swedavia                                  
 

Områdesspecifika föreläsningar under dag 2 
● Kurvade inflygningar, bränslebesparande inflygningsprocedurer – Henrik Ekstrand samt Swedavia ● Markskador – Ground Ops – 

åtgärder och mätbara effekter efter utbildning och information ● Avvikelser vid tillsyn ATO                                                                
● Föreskrifter om lättnad i kraven för helikopter 

 
Pris:  
Seminariet är kostnadsfritt 
 
Förtäring:  
Förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår, lunch bekostar du själv. Restauranger finns i närheten av 
konferenslokalen. 
 
Anmälan:  
Anmälan görs via e-post till christoffer.linden@transportstyrelsen.se senast 4 nov 2019. 
 
Kontakt och mer information: 
Fastställd agenda publiceras på webben ca 2 veckor före seminariet. Om du har frågor om seminariet är du 
välkommen att skicka e-post till Christoffer Lindén christoffer.linden@transportstyrelsen.se  
 
Med vänliga hälsningar, Transportstyrelsen 
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