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Presentationens innehåll:
• Bakgrund och syfte med händelserapportering

• Händelserapportering i dagsläget

• Framtida rapportering

• Frågor och kontaktvägar



Målet med presentationen:
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● Att förstärka bilden av händelserapportering som en positiv  
och naturlig del av flygsäkerhetsarbetet.

● Informera om hur flödet av händelserapporter ser ut i 
dagsläget, och hur det är tänkt att se ut framöver.

● Öppna upp en kontaktväg och kunna ta med funderingar och 
frågor kring rapporteringsprocessen.



Bakgrund och syfte med händelserapportering



Det enda syftet med rapportering av händelser är att förebygga olyckor och tillbud, 
inte att fastställa skuld- eller ansvarsfrågor. 

Händelserapportering enligt EU 376/2014
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EU 376/2014 – Artikel 1 (2)
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Rapportörens vilja att rapportera in händelser är central för att kunna säkra 
tillgången till framtida information och förebygga olyckor och tillbud. 

Sekretessen bygger på händelserapporteringens bakomliggande syfte, det vill säga 
att förhindra framtida olyckor och tillbud.

Skyddet av händelserapporter



”För att förbättra flygsäkerheten bör relevant information om civil luftfart rapporteras, 
samlas in, lagras, skyddas, utbytas, spridas och analyseras, och lämpliga 
säkerhetsåtgärder bör vidtas på grundval av den information som samlas in.” 

Händelserapportering enligt EU 376/2014
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säkerhetsåtgärder EU 376/2014 – (6)

rapporteras samlas in, lagras, skyddas utbytas, spridas och analyseras

Förbättrad flygsäkerhet

”Denna proaktiva och evidensbaserade strategi bör genomföras av 
medlemsstaternas relevanta luftfartssäkerhetsmyndigheter, av organisationer som 
en del av de egna säkerhetsledningssystemen och av byrån.” 
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Varje organisation ska analysera de händelser som samlats in i syfte att identifiera 
potentiella säkerhetsrisker.

På grundval av denna analys ska varje organisation fastställa eventuella lämpliga 
korrigerande eller förebyggande åtgärder som krävs för att förbättra flygsäkerheten. 

analyseras säkerhetsåtgärdersamlas in, lagras, skyddas

säkerhetsåtgärder Förbättrad flygsäkerhet
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Guidance Material – Vägledande information

Guidance Material till EU 376/2014 och EU 2015/1018

• Framtaget av EU-kommissionen med stöd från EASA
• Syfte att stödja gemensam förståelse och harmoniserad 

användning av 376/2014

Materialet täcker hela förordningen och vänder sig till:

• Personal inom flygbranschen 
• Organisationer (flygbolag, underhållsverkstäder osv)
• Nationella myndigheter
• Länder
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Vem ska rapportera?

Kortfattat: inkluderar de flesta fysiska personer som har en roll inom luftfarten; 
från underhåll, tillverkning, design till ramppersonal, piloter och flygledare.

EU 376/2014 – Artikel 4 (6)
TSFS 2017:75
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Händelser som kan utgöra en betydande risk för flygsäkerheten eller 
säkerhetsrelaterad information som av uppgiftslämnaren uppfattas som 
en faktisk eller potentiell fara för flygsäkerheten. 

Genomförandeförordningen EU 2015/1018 innehåller en förteckning 
över händelser som ska rapporteras.

Vad ska rapporteras?
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Exempel ur EU 2015/1018 gällande underhåll och fortsatt luftvärdighet:



Man bör uppmuntra att alla händelser av relevans för flygsäkerheten rapporteras.
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Guidance Material - EU 376/2014

Frivillig rapportering enligt EU 376/2014
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Händelse
Händelse enligt 2015/1018?

Person i 4 (6)

FrivilligNEJ

NEJ

JA JA
Obligatorisk

Obligatorisk eller frivillig rapportering?



Händelser ska rapporteras så snart som möjligt. 

Senast inom 72 timmar från att rapportören har fått kännedom om händelsen. 
(Såvida detta inte förhindras av exceptionella omständigheter) 

Rapportering ska vanligtvis ske till organisationen men möjlighet finns att rapportera 
även direkt till myndigheten (Transportstyrelsen) eller EASA. 

Händelser som klassas som obligatoriska att rapportera, ska sedan skickas vidare 
från organisationen till myndigheten.
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Tidsram för rapportering
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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 att händelsen inträffade rapportera de 
slutgiltiga resultaten av analysen.

analyseras säkerhetsåtgärdersamlas in, lagras, skyddas

Tidsram för rapportering
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Tidsram för rapportering



Händelserapportering i dagsläget



Antal händelserapporter fortsätter att öka 
vilket tyder på en god rapporteringskultur.

Transportstyrelsen tar emot omkring 25000 
händelserapporter per år som berör över 9000 
unika händelser.

Alla händelserapporter handläggs och lagras 
både i en nationell databas och det europeiska 
centrala upplaget ECR.

Antal händelserapporter
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Organisationer, medlemsstater och EASA ska i sina respektive databaser se till att 
händelserapporter som registrerats innehåller minst den information som finns angiven 
i Bilaga 1 till EU 376/2014 bestående av:

• Gemensamma obligatoriska datafält

• Särskilda obligatoriska datafält

Information som inte finns tillgänglig på grund av att informationslämnaren i sin tur inte 
lämnat den kan i de obligatoriska fälten ersättas ”Vet ej”, men ska i möjligaste mån 
undvikas och rapporten bör om möjligt kompletteras.

Information i händelserapporter
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Gemensamma obligatoriska datafält
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De relevanta särskilda obligatoriska datafälten fylls i beroende på vilken typ av 
händelse som rapporteras.

Särskilda obligatoriska datafält
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Tekniska lösningar

Händelserapporter skickas i dagsläget via webbformuläret på 
Transportstyrelsen.se eller via e-post. 

Vi arbetar med att driftsätta en lösning som kommer innebära att 
rapportering via e-post på sikt försvinner och ersätts med möjlighet att 
skicka rapporter i E5X-format eller via webbformulär.

För att underlätta rapporteringen och täcka in de obligatoriska fält som 
beskrivs i förordningen kommer ett uppdaterat webbformulär att 
driftsättas i samband med detta.
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Organisationens rapporteringssystem: 
Ett system för både obligatoriska och frivilliga rapporter

Systemet ska kunna lagra och överföra rapporter i ett format 
som är kompatibelt med:

• ECCAIRS mjukvara och ADREP taxonomin (RIT)  
• Använder ett standardiserat format (E5X)
• Tillhandahåller obligatoriska fält

Rapportör

Händelserapport

Organisationens system

Transportstyrelsen

Flödet av händelserapporter enligt EU 376/2014



Behovet av förändring

Att handlägga händelserapporter ”manuellt” är inte lika 
resurseffektivt som att hantera rapporter i ett 
standardiserat format. 

Många händelserapporteringssystem som används har 
redan idag möjlighet att samla in, lagra och skicka vidare 
informationen från rapporterna i det kompatibla formatet.

Att underlätta rapportering och användning av 
informationen genom hela flödet skapar bättre 
förutsättningar att fokusera på analys och 
flygsäkerhetshöjande åtgärder.



Framtida rapportering
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Inrapportering av händelser till Transportstyrelsen kommer att ske via:

1."System till system" där E5X-filer från rapportör eller organisationen
överförs till Transportstyrelsen.

2. Transportstyrelsens webbformulär

Rapporter i E5X-filer Transportstyrselen

Flödet av händelserapporter
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E5X rapportering och RIT

En E5X-fil är en komprimerad fil som kan innehålla en eller flera rapporter och 
eventuella tillhörande bilagor.

En separat händelserapport i E5X-filen är lagrad i en XML-fil där all information har 
lagrats på ett strukturerat sätt.

Vid handläggning och lagring hamnar informationen automatiskt på rätt plats vilket 
underlättar i bearbetning och hantering av informationen.
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E5X rapportering och RIT

RIT – Reduced Interface Taxonomy är en reducerad version av ICAO’s
rapporterings-taxonomi, som är en samling med definierade attribut och värden 
som kan rapporteras. (ADREP 2000)

RIT består av cirka 280 attribut och tillhörande värdelistor för till exempel flygplatser, 
ATA-kapitel och propellertillverkare.

Vilka typer av värden som kan kopplas till vilka attribut styrs av taxonomin.

Transportstyrelsen kommer i och med driftsättningen använda RIT version 4.1.0.5



30

RIT exempel

Exempelvis har nedan fält följande ”regler” enligt RIT:

Rubrik – Fritext med max 255 tecken

Händelsebeskrivningens språk – Ett värde från en lista (ex English = 16)

Vindriktning – Numeriskt värde mellan 1 och 360
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E5X rapportering och RIT

”Den 26 mars 2019 kl 12:04 UTC flög en Cessna 172RG som bibehöll 1200 fot in i ett 
Norrköpings kontrollzon utan giltig klarering.” 

Datum: 2019-03-26 <UTC_Date attributeId="477">2019-03-26</UTC_Date>            
Tid: 12:04 <UTC_Time attributeId="478">12:04:00</UTC_Time>

Flygplanstyp: Cessna 172RG <Manufacturer_Model attributeId="21">1245</Manufacturer_Model>
Flyghöjd: 1200 fot <Aircraft_Altitude Unit="ft" attributeId="22">1200</Aircraft_Altitude>
Händelstyp: Luftrumsintrång <Event_Type attributeId="390">2020400</Event_Type>
Händelsefas: Marschhöjd <Phase attributeId="391">10402</Phase>

Luftrumsnamn: ESSP <Airspace_Name attributeId="14">ESSP</Airspace_Name>                    
Luftrumstyp: CTR /Kontrollzon <Airspace_Type attributeId="15">4</Airspace_Type>
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Rapportering via webbformulär

<Prop_Involvement attributeId="896">4</Prop_Involvement>
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Uppdaterat webbformulär

Det uppdaterade webbformuläret är framtaget för att bland annat 
underlätta rapportering av teknisk karaktär.

Utgångspunkten har varit de obligatoriska fälten enligt EU 
376/2014 och de fält som ingår i RIT, för att kunna ta emot de 
vanligast förekommande detaljerna som rapporteras.
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Uppdaterat webbformulär
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Uppdaterat webbformulär
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Uppdaterat webbformulär
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ERCS

European Risk Classification Scheme – utvecklas för att på ett harmoniserat sätt 
kunna bedöma händelserapporter utefter potentiell risk.

Organisationer kan välja sin egen metodik för säkerhetsriskklassificering.

Syftet med ERCS är att identifiera högrisk-händelser och riskområden inom 
luftfartssystemet. 
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ERCS

ERCS metodiken utgår från vad för slags potentiell olycka som hade kunnat ske om 
en händelse eskalerat.

Klassificeringen undersöker vilka barriärer som kvarstod mellan händelsen och en 
potentiell olycka. 

Resultatet presenteras dels i en 2-dimensionell matris med ett vertikalt värde för hur 
allvarlig olyckan kunde blivit och ett horisontellt värde för hur ”nära” det var att 
händelsen eskalerade till en olycka.
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ERCS

© European Aviation Safety Agency, 2018
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Summering

Händelserapportering är en vital del av flygsäkerhetsarbetet och ligger till grund för 
analys och säkerhetsåtgärder.

Datakvalitet och rapportering i ett kompatibelt format säkerställer att informationen 
är lätthanterlig och lagras i de olika databaserna på ett korrekt sätt.

För att börjar rapportera i E5X format: kontakt via e-post asr@transportstyrelsen.se



Frågor och funderingar?

Kontakt angående händelserapportering
Frågor kring rapportering i E5X format – asr@transportstyrelsen.se
Kontakt: peter.andersson4@transportstyrelsen.se
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