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TSFS 2012:138 MET 

 

• Uppdatering av föreskrifterna avseende ICAO Annex 3 

ändring 76 och 77. 

 

• Remiss pågår fram till 28 april. 

 

• Planerat ikraftträdande september 2017. 

 

• Sakkunnig Jonas Kostmann 
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TSFS 2011:72 Utnämning 

 

• Uppdatering avseende ändring i Luftfartslagen och 

Försvarsmaktens kravbild. 

 

• Remiss maj-juni 2017 

 

• Planerat ikraftträdande november 2017. 

 

• Sakkunnig Morgan Sundell 
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Uppdatering av TSFS 2009:88 UAS 

 

• Modernisera samt bl.a. att möjliggöra flygning upp till 

50m/10m inom CTR på större avstånd än 5 km från en 

flygplats. 

 

• Remiss maj-september 2017 (ev. april-maj) 

 

• Planerat ikraftträdande årsskiftet 17/18 (ev. Q3 2017) 

 

• Sakkunniga Christopher Montecinos, Lovisa 

Granstrand 
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Ändring av TSFS 2016:34 ATS 

• Minskad separation till upprättad sektor inom CTR 

avsedd för obemannade luftfartyg som flyger upp till   

120 m GND, 1 NM vid övervakningstjänst. 

 

• Höjdseparation, 500 ft VFR och 1000 ft IFR. 

 

• Remiss maj-september (ev. april-maj). 

 

• Planerat ikraftträdande årsskiftet 17/18 (ev. Q3 2017). 
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Kommande nationella föreskrifter 
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TSFS 2015:1 Luftrum och flygprocedurer  

• Uppdatering av versionsnummer av dokument som 

ska tillämpas 

• Krav vid konstruktion av lokala separationer 

• Allmän genomgång av föreskriften för att se om något 

kan tas bort eller behöver läggas till 

 

• Start okt 2017. 

 

• Sakkunniga Ann-Christine Sporrong och Susanne 

Westman 
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Behov av nationella föreskrifter 
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TSFS 2016:77 och 78 

• Uppdateringar av dessa två föreskrifter avses ske 

under 2017. Exempel på paragrafer som behöver 

uppdateras och förtydligas är de som hanterar 

 

• Kompetenssäkringsprogram 

• Tillfällig oförmåga 

• Instickskort för AFIS 

• Befogenheter för OJTI vid AFIS 

• Bedömare vid AFIS 
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TSFS 2014:71 Trafikregler 

• Behov finns, men ingen planerad start. 

 

• Uppdatering då SERA-förordningen uppdaterats 

genom förordning (EU) nr 2016/1185 

• uppdatering som trädde i kraft 18/8 2016 

• uppdatering som träder i kraft 12 oktober 2017 
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TSFS 2013:46 Fraseologi 

• Behov finns, men ingen planerad start. 

 

• Uppdatering bland annat pga. att SERA-förordningen 

uppdaterats genom förordning (EU) nr 2016/1185. 
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Övrigt nationellt regelarbete 
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Regelärenden 

 

• Taktiskt upprättad flygplats, rörligt baskoncept med 

ATS. 

• Lufttankning ATS. 

• Regelförändring gällande visuell övervakning av 

manöverområde för ATS vid militär luftfart. 
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Internationellt 
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EASA Rulemaking and Safety 

Promotion Programme 2017-2021 

 

Rulemaking programme (RMP). 

European Plan for Aviation Safety (EPAS). 

 

http://www.easa.europa.eu/document-library/rulemaking-

programmes/rulemaking-and-safety-promotion-

programme-2017-2021 
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Förordning 2017/373 - 1 mars 2017  

Om gemensamma krav för leverantörer av 

flygledningstjänst/flygtrafiktjänster och övriga 

nätverksfunktioner för flygledningstjänst, om tillsyn 

över dessa leverantörer. 
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Förordning 2017/373 

 

EASA is preparing to launch a rulemaking task to 

facilitate the maintenance of the rule. 

 

• Triggered by ICAO Annex 3 amendment 77. 

• EASA work to adress cyber security will also be considered, 

EASA Cybersecurity in Aviation Project (ECAP). 
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AMC/GM 2017/373 – 8 mars 2017 
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AMC/GM 2017/373 

 

EASA is proceeding with the ”Technical publication on 

assessment of changes to a functional system in 

ATM/ANS and other ATM network functions” that will 

contain GMs of a general nature.  

 

Publication during 2017. 
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Förordning 2017/373 

Transportstyrelsens implementering 

 

• En första analys av AR – Authority requirements är 

genomförd. 

• Fortsatt arbete under 2018 och 2019. 

• Hur vill ni att dialogen med er ska gå till? 
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SERA förordningen 

 

EASA is preparing to launch a rulemaking task to 

facilitate the maintenance of the rule. 

 

Triggered by 

• Recent ICAO developments 

• Alignment with NPA 2016-09 Part-ATS 

• EASA work to adress UAS operations will also be considered. 
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NPA 2016-09 ATS 

• Bilaga till Förordning (EU) nr 2017/373 

 

• Part-ATS/”EU-ATS”. 

• Remiss till den 28/2. 

• Transportstyrelsen har svarat. 

• De stora områdena i svaret är: 

• AFIS 

• Utökade krav på att competent authority ska godkänna olika 

saker som inte kräver godkännanden enligt ICAO 

• Principfrågor om ICAO shall/should krav in i IR/AMC/GM 
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Doc 4444 – PANS-ATM ändring 7A 

Inte nationellt implementerad i DK/SE FAB. 

 

Avvikelse mot ICAO är publicerad i AIP. 

 

https://aro.lfv.se/Editorial/View/2451/ES_GEN_1_7_en 

 

EASA har påbörjat regelarbete för att implementera 

ändring 7A (NPA 2016-09 ATS). 
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NPA 2016-13 ASD 

 

• Bilaga till Förordning (EU) nr 2017/373 

 

• Airspace design, including flight procedure design. 

• Remiss till den 31/1. 

• Transportstyrelsen har svarat. 

• Krav på de organisationer som konstruerar luftrum och 

flygprocedurer.  

• Förslaget är i stort sett så som vi redan jobbar i 

Sverige idag. 
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Förordning (EU) nr 29/2009 

Data link services (DLS). 

 

EASA supports the Commission to overcome the serious 

implementation problems experienced. 

 

EASA will initiate work on DLS revision during first 

quarter 2017. 
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EASA - Drones 

3 categories 

• Open 

• Specific 

• Certified 

 

Prototype regulation for open and specific proposed in 

August 2016. 

NPA expected 31/3 2017 with revised content of the 

regulation for open and specific. 
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Kommande NPA 

• Förordning (EU) nr 2017/373. NPA on SWAL AMC/GM 

second quarter 2017. Applicability date in advance of 

2/1 2020. 

 

• Förordning (EU) nr 1207/2011 ”SPI regulation”. NPA 

second quarter 2017. 

 

• Technical requirements for remote tower operations, 

second phase - multiple and more complex modes. 

NPA during the summer 2017. 
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Eurocontrol sammanställning 1 
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Eurocontrol sammanställning 2 
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Eurocontrol sammanställning 3 
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Eurocontrol sammanställning länk 

 

 

https://trainingzone.eurocontrol.int/doc/seslex.htm 
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Mer Eurocontrol 1 
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Mer Eurocontrol 2 
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