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 Avvikelser  
när det inte går som det var tänkt

We keep them flying ...
...Safely
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Många funderingar och tankar senare så visar 
det ju sig att det är dags för ett nappatag 
med flygäkerheten och utländska flygbolag 
som opererar åt svenska biljett försäljare, så 
det får väl bli lite av ett tema.

Keep them flying...

Midsommar, tiden går fort när man har roligt 
både privat och på jobbet.

Har haft en ganska lugn period sedan förra 
nummret kom ut. Men jag har ändå hun-
nit med att få åka upp till Bromma och laga 
ett av Brussels Airlines flygplan, hämta hem 
Svenska Fotbollförbundets nymålade flygplan 
från Eindhoven, samt ha haft produktaudit i 
den verksamhet där jag normalt arbetar, varit 
på omorganisationsförhandling samt hunnit 
med en Humanfactor kurs.

När jag började skriva detta satt jag och tit-
tade ut över en regnig flygplats i Eindhoven 
och kännde mig tacksam över att man har 
en varm hangar att arbeta i normalt sett. Jag 
avundas inte de av er där ute som normalt 
sett aldrig får in ert nattjobb i värmen och 
slipper vädrets makter.

Ni gör att fantasktiskt jobb där ute.

Hade många ideer om vad detta nummer 
skulle handla om men som vanligt är det väl-
digt svårt att få in artiklar så man får ett tema  
som håller ihop tidningen. Detta nummer är 
sent ute och detta beror till mycket stor del 
i att vi inte fått in tillräckligt med material för 
att kunna producera ett nummer.
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Ordförande har ordet
Sverige och Flyget

Sverige är ett framstående land inom flygom-
rådet. Om det finns ett intresse bland be-
slutsfattare inom stat och näringsliv att be-
vara den positionen så är det dags att agera! 
Alla berörda parter behöver samarbeta för att 
hitta lösningar för ett framtida flygsverige!

Vi behöver samarbeta och diskutera flera om-
råden. Jag blandar lite mellan området forskning, 
utveckling, tillverkning och själva flygandet i sig 
och det underhåll som det kräver. Till stor del så 
”befruktar” nämligen dessa områden varandra. Om 
vi lyckas samarbeta om detta så finns utsikter att 
ta tillbaka och bevara den position vi har haft, och 
ska ha.  

Utbildning
När det gäller forskning och utveckling på det flyg-
tekniska området så är det ju lite i gränslandet av 
vad som berör våra medlemmar. Likaväl så borde 
det finnas intresse av en samlad bild av behovet av 
flygteknisk kompetens och utbildning. Har ingen-
jörsutbildningarna rätt nivå och relevans? Är flygin-
dustrin och flygbranschen tillräckligt involverade i 
utbildningarna? 
Finns det möjligheter till samordningsfördelar mel-
lan civila och militära utbildningar inom området 
flygteknik?
 
Vi bör samordna resurserna så att all civil och 
militär eftergymnasial flygteknisk utbildning 
bedrivs inom högskolan.  Även flygteknikerut-
bildningen!

Utflaggad myndighetsutövning
Man undrar om det är rimligt att avgiftsfinansie-
ringen ska leda till att bolag inte längre kommer att 
inneha svenska tillstånd? Eller varför inte samma 
fråga gällande personliga certifikat? Nu är det ju 
inte bara avgifterna som avgör om bolag ska inneha 
svenska tillstånd. Det är också en fråga om det ska 
finnas svenska flygbolag och underhållsorganisatio-
ner över huvud taget? En pressad VD i ett svenskt 
flygbolag berättade för mig om hur han räknat på 
att bedriva statligt upphandlad flygtrafik till det pris 
som det utländska bolaget vunnit upphandlingen 
på. Han hade räknat bort alla personalkostnader 
och ändå inte fått räknestycket att gå ihop! Hur är 
det möjligt? Ett annat bolag räknade på att utföra 
basunderhåll i Sverige i förhållande till att handla 

upp det utomlands. Mellan tummen och pekfingret 
rörde det sig om halva priset att lägga ut underhål-
let! Hur är det möjligt? Har man verkligen tagit 
hänsyn till alla faktorer?

När nu utländska operatörer och underhållsor-
ganisationer bedriver verksamhet i Sverige; hur 
fungerar tillsynen i praktiken? Ett stort ansvar 
ligger på tillståndsgivaren i det land det är utfärdat. 
Jag påstår att det skiljer sig MYCKET i nivå mellan 
EASA-länderna. Om flygsäkerheten till största del 
ska bygga på att det skrivs avvikelserapporter så 
blir jag orolig. 
   Ta bara exemplet med bolaget Avies som landade 
lite på sidan av banan i Pajala i februari 2013 och 
under en kort period blivit ärende för tre utred-
ningar från Haverikommissionen. Läs mer om det 
på annan plats i detta nummer av FTV. 
 
Det är dags att kräva standardisering på EU-
nivå. Inte bara på papperet, utan även i verklig-
heten. Gärna konkurrens…men på lika villkor!

Anställning
De som ändå har drivkrafter att bedriva flygverk-
samhet i svensk regi beklagar sig ofta över perso-
nalkostnaderna. Samtidigt säger man sig behöva 
kompetent personal. Man bör ta sig en funderare 
på hur man ska konkurrera om välutbildad perso-
nal på en arbetsmarknad där exempelvis tekniskt 
utbildad arbetskraft är starkt eftertraktad. ”Då får 
vi hyra in personal…”, brukar responsen vara. Hur 
länge fungerar det, och hur hållbart är det? I hela 
flygvärlden diskuteras framtida försörjning av bland 
annat teknisk personal och piloter. De rappor-
ter jag läst om detta talar för att det är den låga 
attraktionskraften som flygbranschen har fått som 
är den viktigaste orsaken till problemet. Man är 
exempelvis väldigt försiktig med att höja lönerna 
för att attrahera personal. Man är mer inne på att 
sänka kraven för att komma in i branschen. 
 
Vi måste kämpa för att inte möta utmaning-
arna med urholkade anställningsvillkor och 
lägre krav på yrken med flygsäkerhetskritiska 
arbetsuppgifter! 

To be continued….
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AEI kongressen 2013.

Aircraft Engineers International Kongress som 
gick av stapeln den 20 November 2013 i Mel-
bourne Australien. Efter en lång och tröttsam resa 
i ekonomiklass på 26 timmar så blev var det en 
fantastisk känsla av att äntligen komma fram till en 
ny kontinent. Första dagarna blev en mix av jetlag 
och balanssvårigheter med tanke på att allt snur-
rar åt motsatt håll på södra sidan. Här kommer en 
presentation på den fyra dagar långa kongressen i 
Melbourne.

Dag 1

Kongressen öppnades av Paul Cousins från ALAEA, 
som är den 41:a AEI-kongressen som arrangera-
des. I öppningstalet förklarades hur viktigt det är 
att fortsätta att jobba för licensierade flygtekni-
ker, att hålla hög standard men även att bibehålla 
certifikatet över hela världen för flygsällskapens 
och passagernas säkerhet. Med dessa väl valda ord 
startades årets värdnation, Australien med Paul 
Cousins,  ALAEA att välkomna samtliga delegater 
till Melbourne. Till AEI-kongressen 2013 hade flera 
länder samlats i gemensamt intresse att arbeta 
för att säkerställa hög standard inom framtidens 
flygunderhåll.

AEI:s president Robert Alway tackade hela ALAEA 
för allt arbete med att arrangera kongressen. 
Samtidigt påvisade han en stor oro över det stora 
antalet av händelser och olyckor inom den civila 
luftfarten som sker i dag.

AEI:s generalsekreterare Fred Bruggeman menar 
att:
- Flygbolag har på lång tid lärt sig att det blir inga 
konsekvenser om man tänjer på regelverk och tar 
ned säkerhetsnivån. ”Säkerhet i förstahand” har 
bara blivit en marknadsföringsfras som används 
flitigt när flygbolagens lobbyister pressar hårt för 
avreglering, förenklade, mindre insyn av myndighe-
ter när regelverket ska reformeras.

AEI har skapat en lista med tio punkter över 
praxis som anammas av flygbolag, men är en för-
svagning av det säkerhettänk som borde komma i 
första hand.

1. Ta bort säkerhetsbegreppet ”Kontrollera” och 
”Återkontroll” och därmed minska halterna av 
redundans.
2. Utbildning reduceras till nivåer så låga att ny-
examinerade licensierade flygtekniker måste läras 
grundfärdigheter som de borde ha lärt sig i skolan, 
men kamraterna på jobbet lära ut det.
3. ”Criticaltask” utförs med för få personal närva-
rande.
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4. Flygbolag ökar användningen av tillfälligt kon-
traktsanställda, som inte har någon lojalitet till 
flygbolaget och vars kvalifikationer och erfaren-
hetsnivåer kan variera.
5. En stor del av det utförda underhållet inte längre 
övervakas och kontrolleras av licensierade tekni-
ker.
6. Outsourcing kan vara ett sätt som används av 
omoraliska flygbolag att kringgå övervakningen och 
ansvaret av underhållet för kritiska flygplanssystem.
7. Progressiva underhållsprogram, dela upp större 
översyner i mindre paket som kan hanteras under 
nattstopp, som kan skapa problem med tillräcklig 
översikt, tillgänglighet för inspektion med det korta 
markstopp som planerats.
8. Oklara regler medger extrema ytterligheter, 
flexibla tolkningar om hur reglerna ska följas.
9. Besparingsprogram före säkerhet, drivs från top-
pen av företaget.
10. Myndigheterna tvår sina händer från ansvar 
genom att låta flygbolagen utföra självkontroll, 
självreglering på bekostnad av flygsäkerheten.

Diskussionerna blev många och högljudda där flera 
av länderna motsätter sig över att det förekom-
mer på deras flygbolag eller hos deras myndighet. 
Men om man funderar på sin vardagliga situation 
på jobbet så är det svårt att förneka att det inte 
förekommer. Kanske inte alla punkter, men minst 
en eller två förekommer säkert bland svenska 
flygbolag i dag. Vi i Sverige har trots allt en lång 
flyghistoria och en öppen attityd om flygsäkerhet. 

Med dagens kanaler som finns tillgängliga tex Face-
book, Twitter. Han menar att dessa mediakanaler är 
otroligt viktiga för vår organisation. Utan dem så 
tar oftast informationen för lång tid att sprida sig. 
En konflikt är oftast över innan alla har vetskap om 
den pågår, menar Mohamed och här kommer da-
gens snabba media in, så det är viktigt att så många 
som möjligt följer AEI på Facebook eller Twitter.
Så alla Svenska flygtekniker, är ni inte så bör ni 
vara aktiva eller gilla AEI på FB och Twitter. Såg 
att Sverige låg på andra plats med 89 st, anslutna 
medlemmar till FB och det är fantastiskt bra. För 
mig visar det att vi flygtekniker i Sverige är intres-
serade av vad som händer med yrket även i resten 
av världen.

Steven Purvinas från ALAEA beskriver interna 
skillnader i bolag som opererar i Australien och 
Nya Zealand för deras anställda. Där lönenivå är 
lägre i ena landet och man ”slingar” besättning och 
personal över det andra landet. Man skulle kunna 
likna det väldigt bra med Skandinaviska länder, där 
löneläget skiljer sig och lägstalöne förhållandet 
som ska täcka alla länders flygverksamhet.

Steven berättar om PULS undersökningen som fö-
retaget har genomfört och resultatet inte överens 
stämmer med anställdas åsikter, eller väldigt posi-
tiva resultat till företagen. ALAEA försökte då att 
få del av det totala resultatet på PULSen, men man 
nekas till den av olika orsaker. Då sände ALAEA 
en egen PULS ankät på mejl med samma frågor 
som bolaget använde. Det intressanta blev när man 
sammanställde resultat om verksamhetens förhål-
lande som trivsel, miljö, kommunikation, säkerhet, 
förtroende mm så var det väldigt stora skillnader 
mellan bolagens resultat och ALAEA. Med dessa 
konkreta siffror så fick man ett bättre underlag i 
förhandling med bolagen.

AEI Technical Affairs Committee Chairman, Tord 
Holen från NFO (Norge)visade sin rapport om 
pågående och avslutade EASA arbetsgrupper, som 
är en viss förändring hos de olika NAA i part145 
om MOE och AMC 145.A.30(d).

Roger Handeland från NFO informerade om ”out-
sourcing”.  Av tungt underhåll som ”Base main-
tenace” flygunderhåll när flyget tas ur trafik, men 
även ”Line maintenace” flygunderhåll när flyget 
ingår i trafikprogrammet.

Men det finns länder som inte har det privilegiet.
Dagen avslutades med en gemensam middag.

Dag 2

Jag kommer ner till en tom konferens lokal, allt är 
väldigt tyst innan alla delegater kommer till sina 
platser. De första börjar droppa in och förbere-
der sina papper, datorer och anteckningar från 
gårdagen. Snart fylls rummet och diskussionerna 
och samtal tar fart, några nya, andra fortsätter från 
gårdagen.

När alla kommer till rätta så är det dax att fort-
sätta, först ut är AEI Secretary Europe and Africa 
Mohamed Ahamed från SNMSAC i Frankrike.
Han presenterar möjligheterna att nå fler i världen. 
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AEI har ett stort intresse i dessa frågor eftersom 
flygbolag tävlar om lägsta pris mellan MROer men 
marknaden är inte mogen eftersom att en del 
MRO inte följer EASA:s regler eller EU:s arbets-
tidslagar för att dom ligger utanför EU med EASA 
godkända MRO.

Part 66 Line och Base i AEI har vi blivit uppmärk-
sammat på att man lägger mer och mer ”traditio-
nella” Base inspektioner i Line miljö, för gångtiden 
inte håller till nästa tyngre planerade check. Det 
innebär att en flygtekniker ska stå med sämre för-
utsättningar och bedöma med vetskap att flygpla-
net har avgångstid på morgonen. Kanske behöver 
han demontera ett antal komponenter för åtkomst 
eller tvätta före inspektionen, saker som inte står 
på arbetsunderlaget men är normalt utfört Base 
miljö och inte på Line.

I EASA part145 har man även diskuterat möjlig-
heten av så kallad ”Commanders Maintenace”om 
det finns stöd i regelverket. Till en vis del finns det 
stöd för det men det är väldigt luddigt och öppet 
för fria tolkningar för de olika bolagen och NAA 
om vad en pilot får göra. Här borde det vara mer 
tydligt och kontrollerat av NAA var gränsen går.

”AMC 145.A.35(d) Certifying staff and support 
staff”,Continuation training med E- learning är 
ett mer vanligt fenomen i flygbranschen för att 
det är mer ekonomiskt och ger mindre frånvaro i 
produktionen. Men ger det tillräckliga kunskaper 
med sådana studier för att vara uppdaterad på alla 
förändringar som reglerna kräver? Min åsikt så är 
det väldigt individuellt vad som fastnar i kunskap av 
E-kursen.

Det var många heta samtal runt dessa ämnen, hop-
pas att fler blir lite intresserade och medvetna om 
att trycket på flygtekniker är stort. Skinn på näsan 
att stanna upp och tänka är några saker som tillhör 
yrkesrollen som flygtekniker. Denna dag avslutades 
med en gemensam Galamiddag på hotellet.

Dag 3

Ny dag på andra sidan, känns som hemma, Mel-
bourne en fantastisk stad med massor av intres-

sant kulturhistoria från alla världens hörn. Som 
vanligt tidigt på plats i konferensrummet men ser 
att Ola Blomqvist redan är i fullt arbete. (Han 
verkar lite uppjagad inför sin presentation som ska 
hållas i dag.)

AEI:s representant för Human Factors (HF), Safety 
Management System (SMS) Evangelos Demosthe-
nous gav via Skype en information om det pågå-
ende arbetet i EASA. Evangelos förklarar om NPA 
(Notice of Proposed Amendment) utvärdering, 
grupp om arbetstidsbestämmelser för part 145 
och part M.  (Den finns att läsa på hemsidan, 
är ganska intressant läsning om hur vi påverkas 
negativt med nattarbete och lång arbetstid trött-
het  symtom.) Tror att det var det hetaste ämnet 
här på kongressen, för det blev otroligt intensiva 
diskussioner, om vilken hållning AEI ska hålla. Man 
kan bara utgå från att alla delegater tycker att de-
ras skiftarbetestider är bästa lösningen för alla och 
ingen förändring krävdes. Vill bara ge ett exempel 
på hur några jobbar, 18 timmar på jobbet 4 timmar 
vila och sedan 18 timmar på jobbet igen. Sedan 
följer lediga dagar. Man kan undra hur man mår då 
och ska köra bil hem.
Tror att det kommer att dröja innan det kommer 
ett utfall från NPA om arbetstid reglering i EASA 
regelverk, som skulle behövas. Tillsvidare är det EU 
arbetstidslag som är gällande för oss.

John Harris, UK, för AEI, berättar om bland annat 
EASA Part 145.A.50.
Här har AEI varit inblandade och tack vare det så 
har vi flygteknikers individuella rättigheter kvar. 
Om John och AEI inte varit involverade i argumen-
tationer för, så hade det skrivits på ett sådant sätt 
att flygtekniker inte är ett behov för CRS.

AEI Vice President, Ola Blomqvist, tog tag i att 
visa vägen i framtiden för AEI och utmaningar. Ola 
tog även fram vikten av vad AEI har presterat för 
flygtekniker i branschen.  Att AEI är en plats där 
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allas mening och hållning från Europa, Asien, Afrika, 
Australien, USA, Kina och Ryssland kommer fram. 
För det som håller alla flygtekniker samman är AEI 
mot byråkratin i EASA. AEI har varit till stor fördel 
för flygtekniker, när nya och gamla regler tillkom-
mer eller förändras.
Några punkter Ola visade om AEI framtid.
- Finansiering av AEI, idag så är AEI beroende 
av donationer från andra medlemmar för att få 
ekonomin att gå runt. Så  AEI behöver mer ekono-
miska resurser för framtiden. Men hur ?
- AEI fortsätter att påverka myndigheter nationer 
och EASA. Sprida information till medlemmar samt 
medlemsorganisationer. Hur viktigt är det?
- AEI med branschkunskap, åsikter till att delta i 
diskussionsgrupper och ändringsförslag till regler i 
luftfart som påverkar dig. Vad är värdet i det?

AEI har bjudit in en hedersgäst som har stor 
betydelse, Svein Hansen från NFO Norge. Han 
var på plats i Melbourne och avtackades för sitt 
arbete av AEI.  Svein har bidragit med mångåriga 
arbetsinsatser för flygteknikers rättigheter via AEI. 
Ett stort tack från alla i SFF till denna passionerade 
pensionär för allt slit och frivillig tid som Svein har 
givit till AEI.    

Slutet på dagen, så blev det buss för samtliga, ut-
flykt för att skåda Australiens vackra djur. Kvällen 
avslutades med en klassisk BBQ på Australiskt vis 
tack ALAEA för den goda maten.

Dag 4

Då var det dax, sista dagen på kongressen, väskan 
är packad och släpas ner till konferenslokalen. Man 
möter en känsla av virriga stressade kollegor, man 
vet inte hur lång dagens sittning kommer att vara, 
några har avgångstider att passa för hemfärd.  När 
allt kommer till ro så tar allt fart igen.

Mustafa Colak Bucan från Turkiet sitter med via 
Skype. Han är AEI:s kassör och kommer att delta i  
EASAs arbets rupp om harmonisering av regelverk. 
Mustafa har jämfört vad skillnaderna är regelver-
ket 145(FAA/USA) mot EASA part 145 (EASA/
EU)  på uppdrag av AEI. Det visar sig att det finns 
en del likheter men även stora olikheter som kan 
påverka oss negativt när EASA ska harmonisera 

regelverken mot varandra. Det finns idag ett avtal 
som godkänner den andres regelverk fast dom har 
en del stora skillnader. EASA är så intresserade i 
detta att om har upprättat ett kontor med perso-
nal i USA för att arbeta med dessa frågor. EASA 
vill styra världens flygregler även om kvalitén blir 
sämre.

Hur blir nu framtiden för flyget och vad är beho-
vet?
Man kan titta på antal flyg som opererar i dag och 
flyg som är beställda från fabriker så kan man få en 
uppfattning om vad som kommer mellan 2014-
2029.
Boeing har beräknat att behovet kommer att var 
596500 flygtekniker och mekaniker, samt 466650 
piloter världen över. Det är en dramatisk ökning av 
flera tusen arbeten inom flyget.  Med dom siffrorna 
så kan man tro att framtiden är ljus för flygtekni-
ker och det är den, men antagligen inte i Sverige.  I 
Sverige finns ett behov av 5-20 flygtekniker per år, 
med naturliga avgångar t.ex. pensioneringar mm. 
Mot dagens ca 100 utbildningsplatser. Man kan 
undra till vem utbildar Sverige alla dessa flygtekni-
ker?

AEI har varit en väckarklocka för mig om vad som 
sker i det tysta, hoppas att fler ser allvarligt på 
var yrket är på väg. Och alla som vill förändra och 
undrar hur kan jag göra skillnad och det kan du! 
Du som flygtekniker reagerar och rapporterar när 
det är fel.

Kongressen i Melbourne 2013 är nu avslutad och 
2014 kommer att anordnas av  SNMSAC Frankrike 
och vara i Paris.
Då var det bara att flyga hem 28 timmar åt andra 
hållet för att få jetlag igen.

Med glada hälsningar
Thomas Vlasak
SFF Teknisk Kommitté.
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Rubriken är något tillspetsad men om ett bolag 
under en kort period förorsakar tre allvarliga 
tillbud, som alla medfört utredningar av Have-
rikommissionen, så är ju situationen mycket 
allvarlig. Det är ren tur att ingen passagerare 
kommit till skada. Tyvärr så ser vi en trend i 
branschen där oseriösa medel används för att 
konkurrera. 

I skrivande stund har jag precis tagit del av rap-
porten från en allvarlig incident i Sveg i maj 2013. 
Rapporten från incidenten i Pajala, tidigare samma 
år, riktar allvarlig kritik mot det estniska bolaget 
Avies flygsäkerhetsarbete.
Passagerarna borde inte behöva bekymra sig om 
vilket flygbolag man transporteras av eftersom alla 
ska uppfylla samma flygsäkerhetsstandard. I verk-
ligheten fungerar inte detta och därför var det på 
plats med lite konsumentupplysning! 

SFF och Svensk Pilotförening publicerade den 4 
juni ett gemensamt pressmeddelande och har 
fortsatt agerat i gemensamma strävanden för att 
uppmärksamma politiker och myndigheter om 
att situationen är ohållbar. Medlemmar i SFF, vilka 
har kommit i kontakt med Avies flygmaskiner, har 
beskrivit för oss och för media hur illa det är ställt 
med den tekniska standarden. 

Vi måste se till att konkurrensen på flygmark-
naden sker med flygsäkerhet och vettiga an-
ställningsförhållanden som grundförutsättning. 
Jag vill se starka uttalanden från politiker, både 
nationellt och i EU, som ger oss stöd i dessa 
strävanden. 

EU och EASA har som huvuduppgift att verka 
för hög flygsäkerhet och standardisering bland 
de anslutna länderna. Vad har skett i, exempelvis, 
Estland efter det som framkommit i Haverikom-
missionens rapport? Någon myndighet har ju 
godkänt en så undermålig flygoperatör från början 
och har dessutom ansvaret för den fortlöpande 
tillsynen. Svenska Transportstyrelsen har utfört 
SAFA-inspektioner på bolaget och rapporte-
rat anmärkningarna till estländska myndigheter. 
Dessutom ska TS ha rapporterat problemen till 
EU-kommissionen. Undertecknad har personligen 
berättat för EASA:s direktör för standardisering, 
Trevor Woods, om problemet i allmänhet och om 
Avies i synnerhet. 

Skattefinansierad flygosäkerhet
Vilken trafik bedriver då Avies i Sverige? Statligt 
upphandlad trafik, det vill säga trafik finansierad 
med skattemedel, är en betydande del av bolagets 
verksamhet i Sverige.  
Jag pratade för en tid sedan med en VD för ett 

Flygbranschen
– ett fall för Haverikommissionen

svenskt flygföretag om Trafikverkets upphandling 
som skedde inför trafikstart 2011. Han konstate-
rade att det inte gick att konkurrera med Avies 
pris ens om man tog bort stora delar av bolagets 
kostnader för att över huvud taget kunna bedriva 
verksamhet, som exempelvis personal. Detta är 
häpnadsväckande!

Avies flyger också på uppdrag av Direktflyg. Det 
gamla, genom Largus Holding, Salén-ägda bolaget 
har avvecklat sin egen flygverksamhet vilket med-
förde uppsägning av all teknisk personal, piloter 
med flera. Om man som ovetande resenär besöker 
Direktflygs hemsida så ser det däremot ut som 
tidigare. Citat: ”Vi är vad vi heter. Vår idé hör ni på 
namnet. Vi flyger direkt mellan små och medelstora or-
ter i Sverige….” Men, som sagt, Direktflyg FLYGER 
INGENSTANS överhuvud taget, vad jag vet. Men 
man säljer flygbiljetter…. Det finns en företeelse 
som kallas ”virtual airlines”. Sök på det på intrenet 
och lägg till ”Cork”, eller ”Cork accident Metro”, 
så får ni klart för er vad som menas och vilka 
utmaningar myndigheterna ställs inför med sådana 
konstruktioner. 

De bolag som flyger är alltså dels det estniskbördi-
ga Avies, men även det holländska AIS och svenska 
Amapola. Amapola är ett fraktflygbolag som ägs 
av en annan gren av familjen Saléns alla bolag. Nu 
är det inte så illa att man får flyga i en postcon-
tainer om man hamnar i ett Amapola-plan. Dom 
flyger med Fokker 50 i passagerarutförande, så 
ingen skugga på faller på det konceptet. När man 
introducerade F-50 från Amapola gjordes följande 
uttalande från Direktflyg. Källa: Flygtorget: ”Vi vär-
nar om de svenska flygbolagen och eftersom Amapola 
finns med i Saléngruppen vill vi naturligtvis använda 
dem, säger Tezz Torsdotter Ohlsson.”  

Amapolas F-50 används tyvärr endast i mindre 
omfattning och för linjer med störst passagerar-
underlag. Men hur operatörer som Avies kunde 
komma att påverka varunamnet Direktflyg borde 
inte krävt någon direktörslön för att räkna ut. 
Detta har jag själv frågat Tezz Torsdotter Ohlsson 
om. Jag fick inget svar utan blev istället hänvisad 
till VD, Erik Salén. Frågan var väl egentligen mer av 
retoriskt värde så jag ser ingen anledning att fråga 
direktör Salén… På grund av inblandade företags 
cyniska sätt att hantera sina passagerare och sin 
personal så var vi till slut tvungna att gå ut i media. 
Passagerare och företagare har meddelat att dom 
vägrar flyga med Avies tills de får garantier att 
problemen är lösta. Detta drabbar de orter som 
trafikeras och dess näringsliv, vilket är mycket 
beklagligt.  

Ola Blomqvist
Ordförande SFF
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Vid landning på Pajala flygplats kom luftfartyget - 
en BAe Jetstream 31 från AS Avies – att landa med 
noshjul och höger huvudhjul utanför banans asfalt-
kant. Efter ca 200 meters rullning delvis utanför 
bankanten kunde luftfartyget styras upp på banan 
igen. Inga banljus blev skadade och inga skador 
finns rapporterade på luftfartyget.
 
Banan var snötäckt och inflygnings- och bankant-
ljus var tända med en styrka till maximalt 10 %. 
Vädret var mulet med låg molnbas och begränsad 
sikt i snöbyar. Vinden var svag med lätt snödrev 
över banan. 

Efter tillbudet utförde befälhavaren en yttre in-
spektion av luftfartyget utan att finna några skador. 
Enligt luftfartygets underhållsmanual ska en teknisk 
undersökning utföras av typbehörig tekniker efter 
hårda eller onormala landningar. Någon sådan 
undersökning utfördes inte utan luftfartyget var i 
trafik följande morgon med en ny besättning. 
Befälhavaren rapporterade muntligen om tillbudet 
till bolagets flygavdelning, men någon skriftlig rap-
port sändes inte in till relevant tillsynsmyndighet. 
Flygplatsen rapporterade händelsen till Transport-
styrelsen först 50 dagar efter tillbudet. 

Med anledning av de säkerhetsbrister som kon-

Sammanfattning från Haverikommissionens utredning RL 2014:01

staterats hos operatören i denna utredning, samt 
brister konstaterade i en annan utredning av SHK 
rörande samma operatör, har myndigheten fattat 
beslut att påtala dessa brister genom en skrivelse 
ställd till den estniska respektive den svenska till-
synsmyndigheten för civil luftfart. 

Skrivelsen innehöll en säkerhetsrekommendation 
till båda tillsynsmyndigheterna att – var för sig eller 
gemensamt – genomföra en fullständig opera-
tionell och teknisk granskning (”audit”) hos den 
aktuella operatören. 

Tillbudet orsakades av bristande kurshållning 
under landningens slutskede, sannolikt med per-
ceptuella illusioner från snödrev samt bländning av 
högintensiva ljus som bidragande orsaker. 

 Rekommendationer 
Mot bakgrund av den rekommendation som haveri-
kommissionen lämnat till den estländska tillsynsmyn-
digheten och till Transportstyrelsen i Sverige redan 
under utredningens gång, och till de svar som inkom-
mit från dessa myndigheter (se avsnitt 1.18.2), finner 
haverikommissionen inte skäl att lämna några ytterli-
gare rekommendationer i ärendet.

Källa: www.havkom.se

Flygplanet startade från Svegs flygplats för en 
reguljär flygning mot Stockholm/Arlanda. Strax 
efter start, på ca 500 fots höjd, inträffade mo-
torstörningar på båda motorerna med kraftiga 
fluktuationer i dragkraft och varvtal. Befälhavaren 
uppgav att det under den tid som störningarna 
pågick var svårt att hålla flygplanet flygande och 
att en nödlandning i terrängen kunde bli nödvän-
dig. Störningarna upphörde emellertid efter ca en 
minut och flygplanet kunde vända tillbaka till Svegs 
flygplats och utföra en normal landning.
 
Efter tillbudet tillvaratog haverikommissionen 
flygplanets FDR (färdregistrator) och CVR (ljudre-
gistrator). De registrerade parametrarna från FDR 
utvisade dock orealistiska värden, beroende på att 
operatören inte hade erforderlig dokumentation 
för att konvertera inspelade värden till användbara 
enheter. Ljudregistratorn hade inte stängts av efter 
tillbudet, vilket medförde att registreringarna i 
samband med tillbudet hade spelats över. Haveri-
kommissionen utförde en korrigering och analys 
av inspelade data från färdregistratorn. Tillsammans 
med en ljudanalys från en privat film som tagits vid 
tillfället, kunde konstateras att starten sannolikt 

skett med ett för lågt motorvarvtal (RPM). Vid en 
dialog med flygplantillverkaren framkom att det 
var ett tidigare känt problem att start med för lågt 
RPM i vissa fall kunde orsaka motorstörningar. Det 
har tidigare inträffat en allvarlig olycka där för lågt 
RPM i starten konstaterades vara orsaken. 

Den operativa dokumentationen hos operatören 
innehöll dock inte i erforderlig grad information 
om potentiella risker vid start med för lågt RPM. 
Den aktuella flygplanstypen har inget varningssys-
tem för start med felaktig motorkonfiguration och 
nödchecklistan innehåller inte någon procedur för 
omedelbara åtgärder som besättningen ska kunna 
utantill. 

Vid den undersökning som utförts i samband 
med tillbudet kunde även vissa tekniska brister 
konstateras. Korrosionsskador samt provisoriska 
reparationer i vissa av flygplanets system notera-
des vid den tekniska undersökningen. Vidare kunde 
konstateras att tekniska fel inte skrivits in i flygpla-
nets loggbok. 

Allvarligt tillbud vid Svegs flygplats den 3 maj 2013 med flygplanet 
ES-PJR av typen Jetstream 3200, opererat av AS Avies. 

artikeln fortsätter på nästa uppslag
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Kommentarer från SFF

+ = ?

Vad har skett efter att TS meddelat EU-kommissi-
onens flygsäkerhetskommitté om bristerna?
 
Vad har skett med den tekniska standarden på 
Avies flotta?

Hur har Avies ändrat sig när det gäller att rappor-
tera tekniska fel i loggböckerna? 

Efter Pajala-incidenten gjordes ingen teknisk inspek-
tion av flygplanet efter att man landat delvis bredvid 
banan. Dessutom rapporterades inte händelsen till 
luftfartsmyndigheten förrän 50 dagar efter att det 
allvarliga tillbudet inträffade! Detta är mycket allvarliga 
förseelser! Om säkerhetskulturen är på den nivån så 
undrar vi hur myndighetsutövningen fungerat?

När det gäller Sveg-händelsen så intygar erfarna 
Jetstream-tekniker att riggning av motorerna är mycket 
”kinkig” men det är inget som anges i rapporten som 
säger att tekniska fel bidragit till incidenten. Även om 
man noterar allvaret i att PT2-rör var ”avrostat” och 
att PS5 läckte så anses det inte ha bidragit. Det är 
också känt att motorn har ett system för att limitera 
torque (dragkraft) och temp (EGT). Slutsatsen från 
Havkom är att varvtalet troligen var satt för lågt och 
att det inte upptäcktes p.g.a att det inte finns något 
varningssystem för felaktig T/O config. Några uppseen-
deväckande delar av rapporten:

• Rostiga läckande rör för att känna av lufttryck från 
motorns inlopp och utlopp vilket används för motor-
kontroll.

Tillbudet orsakades sannolikt av ett för lågt varvtal 
(RPM) i samband med starten. En bidragande orsak 
har varit att flygplanstypen saknar varningssystem 
för start med felaktig motorkonfiguration.

• Data från Flight Data Recorder kunde inte tolkas på 
ett trovärdigt sätt eftersom det saknades möjlighet att 
konvertera data. Ansvaret ligger hos operatören. Man 
fick hitta alternativa vägar för att, på ett någorlunda 
trovärdigt sätt tolka data. Dessutom använde man ljud 
från en film som en passagerare spelat in med sin 
mobiltelefon för att tolka frekvensen på motorerna.

• Cockpit Voice Recorder stängdes inte av efter händel-
sen, vilket ska ske. Därför raderades inspelat material.

• Bolaget uppmanade piloterna att inte rapportera 
tekniska fel i loggboken.

Det är ren tur att ingen passagerare skadats. Om 
så hade skett så misstänker vi att vi hade fått se ett 
antal olika myndighetspersoner i media pekande på 
varandra som ansvariga för den bristande tillsynen. 
Även det faktum att bolaget i fråga flyger den statligt 
upphandlade trafiken på ett antal orter kunde säkert 
också uppbringa visst intresse från media. Hur ser an-
svarigt stadsråd eller Trafikverkets GD på att man med 
statliga medel transporterar människor på ett osäkert 
sätt? Svaret är givet, även om det inte lugnar vår oro 
för flygsäkerheten. Man följer bara upphandlingslag-
stiftningen och förutsätter att ett bolag med tillstånd 
från luftfartsmyndigheterna är säkert att flyga …

Thomas Vlasak och Ola Blomqvist
Teknisk Kommitté

Annat av intresse i rapporten
Piloterna är instruerade att inte skriva några 
tekniska anmärkningar innan det uppkomna felet/
problemet har blivit bekräftat av en certifierad 
tekniker. De aktuella slingorna som operatörens 
flygplan ligger ute på i det svenska linjenätet, inne-
bär i genomsnitt att flygplanen möter en tekniker 
en gång per vecka. 

Operatören har uppgett att systemet i huvudsak 
fungerar bra och att det endast vid ett fåtal tillfäl-
len uppstått missförstånd. Anledningen till att pilo-
terna inte ska skriva in de tekniska anmärkningarna 
i loggboken är - enligt uttalande från operatörens 
företrädare - att detta medför en ökad risk för att 
ett flygplan då kan bli stående på marken.

Källa: www.havkom.se

PT-2 rör till vänster motor
foto: Statens haverikommision
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Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping
Besöksadress
Olai Kyrkogata 35, Norrköping

www.transportstyrelsen.se Telefon 0771-503 503
luftfart@transportstyrelsen.se Telefax 011-18 52 56

   
  

Seminarium för CAMO, ”F-verkstäder” och 
tekniker 2014
Varmt välkommen till seminarium som fokuserar på privatflyg, bruks- och 
skolflyg.

Innehållet i detta seminarium vänder sig till organisationer (CAMO och ”MF-
verkstäder) och personer som i huvudsak inriktar sig på "andra än stora luftfartyg".

• Jönköping, torsdagen den 16 oktober 2014.

• Arlanda stad, måndagen den 20 oktober 2014.

Agenda:

Slutgiltig agenda är inte fastställd.
Kom gärna med förslag på vilka frågor du vill 
att vi belyser, dock senast till 1/8-2014.

Svara genom att skicka e-post till: 
johan.brunnberg@transportstyrelsen.se

Tid: Kl 10.00-17.00
        Kaffe serveras från 0930

Dag, ort & adress:

Torsdagen den 16 oktober
Jönköping (OBS: Begränsat antal platser)
Hotel Savoy
Brunnsgatan 13-15
553 17 , Jönköping
http://www.profilhotels.se/hotelsavoy/

Måndagen den 20 oktober
Arlanda stad
Quality Airport Hotel Arlanda
195 05 Arlandastad
http://www.nordicchoicehotels.se/Quality/Quality-Airport-
Hotel-Arlanda/

Pris:
Seminariet är kostnadsfritt. 
Förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår. 

Lunch
På egen hand. 

Anmälan
Anmälan görs via e-post till johan.brunnberg@transportstyrelsen.se senast 2014-10-01.

Läs mer på www.transportstyrelsen.se
Agendan publiceras på webben ca 1 vecka före seminariet.

Kontakt och mer information
Om du har frågor om seminariet är du välkommen att ringa eller skicka e-post till Johan Brunnberg
telefon 010-4953836 eller johan.brunnberg@transportstyrelsen.se

Med vänlig hälsning, Transportstyrelsen
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Rapport från verkligheten,  
en outstation någonstans i Sverige, Vilken som helst!

Här kommer några rader från en teknikers situa-
tion idag.

Om nu flygbolaget tycker att det behövs en tek-
niker på någon station idag, så kan man vara helt 
övertygad om att ”av någon anledning” anmärk-
ningarna som skrivs ner (bara det är ju en bedrift i 
sig), hamnar på en station som lyckligtvis har certi-
fierad personal. ”Änt de konstit”  Pennan fungerar 
på hemmabas…. Ska vi inte ge dom sjukt många 
pennor….Typ en ryggsäck! 
Lika fantastiskt är att ”vi har haft samma fel sista 
tre leggarna” Det är då man börjar fundera på 
intagningskriterierna på beteendevetarutbildningen. 
…
 
Synd bara om dessa som måste flygpendla! Kan 
ju bli hur som helst om inte det finns kvalificerad 
personal där just då!! 
Man skulle kanske behöva en bokstav till i certet 
”K” kugga ner det är lugnt, jag flög med den här 
kärran i går och det gick hyfsat….

Hur många gånger tvingas man att inse att hur vi 
än gör i natt, så räcker arbetstiden inte till, men 
ändå så går flygplanen i tid på morgonen…..
Med vår CRS!!!!!!!!!!!!!

Hur länge ska vi behöva brottas med det faktum 
att vi tvingas ta genvägar för att kunna få arbetsti-
den att räcka?
Är det inte dags att säga stopp och belägg??  
Ska vi inte gemensamt säga att vi har nått gränsen 
för vad som är ”seriöst”?? Eller ska vi sitta ner i 
båten och se viket bolag som blir först???

Personligen så vill jag inte vara med på detta 
lågprisrace, kan tycka att det finns många andra 
bättre saker som man kan spara pengar på som 
inte äventyrar säkerheten.
Det är inte så kul att komma till jobbet och se att 
när nattstoppen kommer in och planerade checker 
är dubbel tid vad som finns manpower. Detta är 
inte något enstaka händelse utan samma lika vecka 
ut och in och vår maintavdelning har för länge sen 
slutat räkna mantimmar och på Q avdelningen har 
man förstås slutat räkna tillgängliga mantimmar 
och checkmantimmar för läääänge sedan…..
Det är ju naturligtvis värre när man har 3-6 st. 
olika kunder under natten. Tror säkert att Q 
avdelningen på respektive bolag tror att vi är ”the 
one and only”…. Inget ovanligt, men gör inte vår 
situation bättre.. Tyvärr så är det alltid priset och 
inte något annat som råder… Jag menar det är ju 

idag dyrare med en snickare eller en rörmokare 
(inget ont om dessa) men var har vår yrkesstatus 
tagit vägen?? 

Hur skulle den mattematetiken se ut, att mantim-
mar skulle överensstämma med avsedd checktid! 
Sen har vi ingen tid till rectification…. Ibland får 
man vara glad att det finns ca 70% tid till checken. 
När det kommer andra checker än daily så är man 
nere på 50%....

Så länge som varje bolag/företag håller detta inom 
sig och tror att det är ett enskilt problem så kom-
mer det tyvärr inte att bli någon förändring.
Men är vi öppna till alla med detta så kommer vi 
också att lösa det. Det viktiga är att berätta hur 
situationen är på respektive företag. Tror personli-
gen inte att det är någon större skillnad mellan de 
nordiska bolagen.

Hoppas med dessa rader att skåpet är öppnat!!! Så 
rapportera till SFF och Transportstyrelsen. Om ni 
tycker att det kan bli jobbigt så finns alltid möj-
ligheten att göra det anonymt (men glöm inte att 
rapportera).
För utan er medlemmar (som utgör Svensk Flyg-
teknikerförening) så kommer vi att ha det svårare 
att påverka företag, transportstyrelsen och EASA.

KEEP IT UP, IT´S STILL FLYING

Glöm inte att skriva några rader till vår redaktör.
Tidningen är levande så länge som läsarna aktivt 
påverkar denna med egna artiklar, synpunkter etc.
Blir det ingen förbättring så får vi söka jobb på 
SJ….
  

Kalle Tekniker

Redaktören informerar om att mailen vi gärna 
tar emot era rapporter och insändare på är sff@
flygtekniker.se
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Efter att ha läst insändaren om beman-
ningsproblem så är det läge att försöka 
reda ut vad som gäller.

Det är kanske inte alla som grottar in sig i regel-
boken på egen hand så här kommer lite förklaring 
av följande text. Acceptable Means of Compliance, 
AMC, är förklarande material till själva regeln. I 
detta fall en liten del av EU-förordningen (EG) nr 
2042/2003 del 145. Ni hittar allt på 
www.transportstyrelsen.se under Regler för luft-
fart, konsoliderade regler. 

En AMC måste tillämpas så länge inte man tagit 
fram en alternativ AMC och fått den godkänd av 
TS. 

Det finns mycket som beskriver hur man ska 
bedöma och kontrollera (asess) personalen innan 
man släpper dem lösa på flygmaskinerna. Förutom 
de formella utbildningskraven så beskrivs det i ett 
långt stycke under AMC 1 145.A.30(e) Personnel 
requirements
Inledningen är tänkvärd:
 
” Competence should be defined as a mea-
surable skill or standard of performance, 
knowledge and
understanding, taking into consideration 
attitude and behaviour.”

I AMC 145.A.30(d) är det ganska tydligt beskrivet 
att minst hälften av personalen inom respektive 
enhet som beskrivs nedan ska vara anställd av 
organisationen som har 145-tillståndet. Det beskri-
ver även kraven på att bemanna utifrån planerat 
underhåll.

”1. Has sufficient staff means that the organisation 
employs or contracts competent staff, as detailed in 
the man-hour plan, of which at least half the staff 
that perform maintenance in each workshop, hang-

Bemanningskrav

ar or flight line on any shift should be employed to 
ensure organisational stability. For the purpose of 
meeting a specific operational necessity, a temporary 
increase of the proportion of
contracted staff may be permitted to the organisa-
tion by the competent authority, in accordance with 
an approved procedure which should describe the 
extent, specific duties, and responsibilities for ensur-
ing adequate organisation stability. For the purpose 
of this subparagraph, employed
means the person is directly employed as an indi-
vidual by the maintenance organisation approved 
under Part 145, whereas contracted means the 
person is employed by another organisation and 
contracted by that organisation to the maintenance 
organisation approved under Part 145.

2. The maintenance man-hour plan should take 
into account all maintenance activities carried 
out outside the scope of the Part 145 approval. 
The planned absence (for training, vacations, etc.) 
should be considered when developing the manhour 
plan.

3. The maintenance man-hour plan should relate 
to the anticipated maintenance work load except 
that when the organisation 
cannot predict such workload, due to the short term 
nature of its contracts, then such plan should be 
based upon the minimum maintenance workload 
needed for commercial viability. Maintenance work 
load includes all necessary work such as, but not 
limited to, planning, maintenance record checks, 
production of worksheets/cards in paper or electro-
nic form, accomplishment of maintenance, inspec-
tion and the completion of maintenance records. 

4. In the case of aircraft base maintenance, the 
maintenance man-hour plan should relate to the 
aircraft hangar visit plan as specified in AMC 
145.A.25(a).”

Ola Blomqvist

Vi vill uppdatera medlemsregistret med era aktuella mailadresser.
Då vi mer och mer ser en ökad kontakt med medlemmarna i elektronisk form önskar vi att alla med-
lemmar loggar in på medlemsidorna och uppdaterar era mailadresser och ev. andra felaktiga uppgifter.
Detta gör ni på www.flygteknikerna.se

Era inloggningsuppgifter är ert medlemsnummer samt ert lösenord.

Kan ni inte era uppgifter så går det att återställa lösenordet antingen via ett formulär eller via kontakt 
med kansliet.

Ytterligare en anledning är att vi kommer att börja skicka nyhetsbrev när vi har aktuell och viktig 
information att dela med oss av.
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SFFs lokalavdelningar informerar

Positiv Nyhet från Braathens Regional!                                                                          

Vi har länge jobbat med att starta en SFF lokalav-
delning  på BR och nu efter en omröstning bland 
medlemmarna har följande valts att ingå i dess 
styrelse:  
Ordförande: Cristian Arcos                                                                                                                                            
Sekreterare: Mats Gomér                                                                                                                                            
Kassör: Johan Löwenborg                                                                                                                                      
Ledamöter: Sonny Antonsson, Björn Hansen, 
Marcus Alfredsson, Martin Norén.

Jag vill tacka alla medlemmar som visat intresse 
och givit oss sitt förtroende. Jag ser fram emot att 
tillsammans med styrelsen börja jobba med fackliga 
frågor. Vi har en hel del arbete framför oss. Bland 
annat med det lokala avtalet. Det finns många idéer 
till förändringar och förbättringar. Även företaget 
har flaggat att de vill diskutera vissa delar. Vi får väl 
se efter vår första förhandling med bolaget… 
Allmänt så känns det bra!

Hälsar 
Cristian Arcos  
Flygtekniker i Ängelholm.
Ordförande SFF avd Braathens Regional

Bli medlem i flygteknikernas förening du också!
Är du intresserad av att bli medlem i SFF? Ta då kontakt med närmaste lokalavdelning, någon i styrelsen eller fyll i  
talongen och skicka till SFF.  Eller fyll i din medlemsansökan direkt på www.flygtekniker.se

Jag vill bli medlem i SFF. Vad vänlig skicka ansökningshandlingar

Namn:

Adress:

Postnr:    Ort:

Tfn bostad:   Tfn arbete:

Anställd vid:

Skicka talongen till:
SFF, c/o SRAT, Box 1419, 111 84 Stockholm
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SFFs lokalavdelningar informerar

EFIS mod

Många år har gått sedan man pratade om att man 
skulle göra om cockpiten på ATP:n för att få ett 
mer driftsäkert flygplan.
I skrivande stund har vi en ATP som har den nya 
EFIS modifikationen installerad och den har flugit 
runt i produktion i lite över sex månader, där den 
har visat positivt resultat vad gäller EFIS.

Jag har pratat med William Locket på WAS Avio-
nics Avdelning som sköter modifikationerna.

Vad är anledningen till att man byter till full EFIS på 
dessa flygplan?

- Driftsäkerhet, samt att vissa av delarna börjar bli 
svåra att få tag på, samt väldigt dyra av den anled-
ningen, sen är det ju ett stort lyft för piloterna då 
de får en bättre bild av situationen.

Hur långt tid tog den första modden?

- Projektet gick inte speciellt smärtfritt då det var 
ganska många steg som behövdes gå för en  
sån stor modifikation. Bland annat fick man vänta 
på att få certifikatet till den nya Engine Interface 
Unit (EIU) som skulle installeras, den processen 
tog två år från Ametek sida (tillverkaren).
 
-Men nu när vi har fått erfarenheten från den för-
sta modden samt att man har de papper  
man behöver för att utföra modden, räknar vi med 
att en det ska ta 1200 mantimmar eller 4-6 veckor 
att göra jobbet men det beror också så klart på 
om vi har fått alla delar som behövs.

Hur många personer krävs det för att utföra modden?

- 4st som jobbar med det praktiska jobbet och jag 
själv som driver projektet.

Finns det fler moddar planerat för ATP?

- För tillfället är det antal olika modifikationer på 
gång, bl.a Ny väderradar, nya inverters, ett helt nytt 
”Central Monitoring System”.där vi med hjälp av 
binärkod ska få hjälp i felsökningarna samt en ny 
TCAS programvara (ver 7.1) 

Westair

Geovanny Mejia
geovanny.mejia@flygtekniker.se
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SFFs lokalavdelningar informerar

Airline Support
Fullt upp!

En liten uppdatering från Airline Support.

Efter några månaders vakum har nu ägarna 
äntliget beslutat om vår framtid. 
Vi kommer att bli kvar på Arlanda och åter-
går till att ha två parallella linor. Som synes på 
bilden är detta inte riktigt sant utan det ramlar 
in mindre projekt vid sidan av de tunga check-
arna, Saabarna tillhör grannen NextJet.

Vi har gjort en mindre tillsyn på en Challanger 
850, det vill säga en VIP CRJ200. Roligt att se 
något nytt men den höga finishen på inred-
ningen gör att vi har fått vara extra noggranna. 
Ljus mocka och ljust skinn är melodin.

Det var allt för denna gång,

Mathias Ågren

Mathias Ågren
mathias.agren@flygtekniker.se
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SFFs lokalavdelningar informerar

Som alla kan se i sidhuvudet har vi sedan sist fått 
en ny logga, eller som marknadsavdelningen kall-
lar det, varumärkesplattform. Visst, det är mer än 
bara en ny logga, de har gjort ett bra jobb med till 
exempel destinationsmärken, där varje ort vi flyger 
till fått sitt egna lilla märke. Det är ett positivt och 
fräscht.

För att rulla vidare på temat sedan sist, är vi sedan 
september -13 det sjuttio11:e bolaget som hyr ett 
spår i den klassiska Linhangaren på Arlanda. Det 
har suttit långt inne, men skam den som ger sig. 
Hangar passar bra en dag som denna, 19/3, när 
snön här i Stockholmstrakten vräker ner, för för-
hoppningsvis sista gången denna vår.

Under hela 2013 pågick arbetet med att bli IOSA 
godkännda och mot slutet på februari fick vi tillslut 
godkännandet.

Några av våra linjer har avslutats och några nya har 
tillkommit. Vad vore det utan ständig förändring.

Vidare bidrar jag med ett citat som gör att man 
får tänka på vad man kan bidra med när det gäller 
yrkesstolthet och status.

” Ett medlemsskap i facket är som ett medlems-
skap på gymmet - du blir inte stark av att bara sitta 
hemma, även om du betalar medlemsavgiften vajre 
månad! ”

Joachim Törnqvist
joachim.tornqvist@flygtekniker.se
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Ordförande tar ordet. Ordförande tänker ni, men 
Ola brukar ju ta ordet och skriva här.

Nu är det ju bara det.  Det inte är Ola, utan jag 
Mikael som sitter vi Ordförandeposten.
Och vem är då Mikael. Jo de ska jag nu försöka 
berätta. 

Jag har fått förtroendet av er medlemmar att axla 
Ordförandeposten i SFF avd SAS efter Ola.
Jag jobbar på Base STOTF dagtid som elektriker 
sedan 26 år. Det hela startade som sommarprakti-
kant under gymnasietiden på Elverkstaden Linjeflyg 
1983, sedan blev det tre sommarjobb till. När jag 
var klar med gymnasiet fick jag praktik jobb 10 
månader fram till det var dags att göra lumpen. 
När det var dags att rycka in behövde jag inte 
lämna in lådan utan var välkommen tillbaka när 
”krigandet” var över.

Från 1987 till 1993 jobbade jag i Fokker dockan, 
sedan blev vi SAS och jag fortsatte i Fokker 
dockan, vi blev Base och Fokker byttes mot MD80 
samt Boeing och med åren har det även blivit en 
och annan Airbus. 

Jag har efter ”lång och trogen tjänst” fått ut 
ett B2 cert på MD80, 737-300/400/500, 737-
600/700/800/900 samt Airbus A319/A320/321.

Har under ett par omgångar varit med i SFF, sista 
året som suppleant i styrelsen. Men nu i år 2014 
fick jag alltså förtroendet att ta över Ordförande-
posten efter Ola. (Skönt att vi valde Ola till vice 
Ordförande)
Jag har hunnit med ett par möten och någon för-
handling och försöker lära mig så mycket det bara 
går. Hoppas att vi alla ska kunna hjälpas åt och få 
bra saker utförda.

Tänkte även passa på och skriva några rader om 
vad vi gör på Base STOTF just nu. Vi har inga ”rik-
tiga” checker inne just nu utan är mitt uppe i en 
modifierings lina. Elmodifieringar av AutoPitot, Au-
ralWarning och någon IFE modifiering. Så vi som 
jobbar som elektriker har fullt upp, tyvärr är det 
mindre jobb för övriga. Så man har målat, städat, 
inventerat och hjälpt till på andra avdelningar.
Det här kommer fortsätta till vecka 27. Sen stäng-
er Base Arlanda för semester 4 veckor, till hösten 
ser det ut att bli en blandning av B & C-checker 
och modifieringar.

Passar på att önska all en kommande skön semes-
ter.

Med vänliga hälsningar

Mikael Rindå
Ordförande

SFF avd SAS   
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Henrik Zaar
henrik.zaar@flygtekniker.se- 93-94 var ju minst sagt turbulenta år och 

det var då jag tog mitt första fackliga uppdrag 
som kontaktman, säger Ola Blomqvist, avgå-
ende ordförande i SFF avdelning SAS. Det var 
början på det som vissa säkert betraktade som 
ett kamikaze-uppdrag…

”Det blir ingen förhandling, men vi kan ju ta en 
kopp kaffe och prata lite…” 

- Det var ofta budskapet från SAS när vi 
kallade till förhandlingar under den senare delen av 
90-talet, säger Ola, som nyligen lämnat över ordfö-
randeklubban på SAS till Mikael Rindå.
- SFF hade naturligtvis rätt till förhandling enligt 
MBL även utan kollektivavtal, men SAS agerade på 
den tiden ibland som om man stod över lagen. 

Ola minns tiden som ganska frustrerande men 
samtidigt väldigt lärorik.

- Ja, man fick lära sig MBL och andra använd-
bara lagar från grunden och använda kunskapen i 
praktiken.  

Mycket vatten har runnit under broarna sedan 
dess. 2008 skrevs det första dokumentet som gav 
SFF rättigheter som till viss del motsvarade de 
som kollektivavtalsbärande fack har. 2010 under-
tecknade sedan SFF det centrala kollektivavtalet 
för flygtekniker med Svenska Flygbranschen. 

Tuffa år

1999 tog Ola över ordförandeuppgiften på SAS 
efter att ha varit vice ordförande och suttit några 
år i styrelsen. 
Den turbulenta perioden kan det skrivas avhand-
lingar om, men det får ske vid annat tillfälle. Hur 
som helst så försvann ju större delen av lokalsty-
relsen i SAS under -94. 
Janne Ivarsson och några andra hade det tvivel-
aktiga nöjet att ta över styrelsearbetet för SFF 
avdelningen 1, SAS och när Janne ett par år senare 
lämnade företaget tog Niclas Malmborg över ord-
förandeposten. 

När så Niclas flaggade för att han vill stiga av ord-
förandeposten så kändes det naturligt för Ola att 
ta över. 

Han vill passa på att framhålla sina kollegor i styrel-
sen i SFF avdelning SAS genom åren.

– Ja, och även medlemmarna, så klart. Det har 
varit en unik utveckling på arbetsmarknaden för SFF 
och det hade ju inte gått utan stödet från medlem-
marna, säger Ola, och fortsätter. 

–   Utmaningarna inom flyget är ju helt galna 
och även om man kan tycka att vissa saker har för-
sämrats på grund av detta så vet vi att det hade blivit 
betydligt värre om vi inte funnits där.  

Efter femton år som ordförande på SAS, vad ska 
du nu hitta på? 

– Jag är ju ordförande och förhandlingsansvarig 
för SFF centralt tre dagar i veckan, plus en och annan 
helg av fritid som går till AEI-arbete. Resten av tiden 
så är det arbete på SAS. Fortsätter alltså som vanligt, 
men med något mer teknikerarbete, säger Ola.

Vad har du att säga till den nytillträdde ordföran-
den, Mikael Rindå?

– Han är ju en klok och driven man så det 
behövs nog inte sägas så mycket. Men vi kommer ju 
att jobba ihop en hel del med fackliga frågor så för-
hoppningsvis kan jag bidra med någon information och 
kunskap på vägen, avslutar Ola.

Henrik Zaar 

20 år senare...
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För att förbättra och effektivisera sin verksamhet 
har SAS beslutat att införa Lean produktion i hela 
organisationen. Filosofin kommer ursprungligen 
från Japan och när västvärlden fick upp ögonen 
för det så döptes det snabbt till Lean. Mest kända 
för att jobba med Lean är Toyota, men frågar du 
en Toyota anställd så vet han förmodligen inte vad 
Lean är, för hos Toyota jobbar man enligt ”Toyota 
produktion system”. Hos SAS har det genom åren 
bedrivits många små förbättringsprojekt som har 
runnit ut i sanden, skillnaden med Lean är att det 
är riktigt förankrat på företagets ledningsnivå. Lean 
innebär även en kulturförändring och det tar tid.
 
För SAS del och produktionen så startade Leanre-
san våren 2011. Då satte vi igång ett pilotprojekt 
på varje bas(STO, OSL och CPH). Här i STO blev 
uppdraget att fördjupa oss i den dagliga vändningen 
av våra två A330. Anledningen var att försenings-
statistiken visade att 14 % av dessa avgångar blev 
försenade på grund av planerat tekniskt arbete och 
dess administration. Till vår hjälp hade vi konsulter 
med bred erfarenhet av förbättringsarbete. Arbetet 
bedrevs under fem månader med personal från 
produktionen, med bland annat tre tekniker. Sedan 
projektet avslutades så ligger förseningarna i snitt 
på två %, en avsevärd förbättring!

SAS har sedan dess satsat ordentligt på implemen-
tering av Lean. Man har rekryterat medarbetare 
runt omkring i verksamheten och utbildat dessa till 
Leannavigatörer som jobbar med detta på heltid 
under 18 månader för att sedan återgå till sin 
ordinarie tjänst. Tanken är att det ska rulla på så att 
man hela tiden har ambassadörer ute i organisatio-
nen. Uppdraget för en Leannavigatör är att utbilda 
medarbetarna och hjälpa till att driva olika projekt 
enligt Leanprinciperna. 

I STO har vi arbetat oss igenom många områden. 
Ett av dessa är Base verksamheten som resulte-

rade bland annat i att checken delades i zoner 
med en zonledare i spetsen. Statusmöten har visat 
sig vara ett bra sätt att visualisera och gå igenom 
arbetet. Även Line arbetar med regelbundna 
statusmöten dygnet runt. Tanken med dessa är att 
stämma av arbetet, visualisera och fånga proble-
men i nutid och sätta igång ett förbättringsarbete. 
Att hela tiden förbättra och hitta slöseriet i verk-
samheten är en nyckel för att lyckas.

Det händer hela tiden saker som påverkar oss i 
vardagen, senast är ordning och reda i hangaren. 
Där har all utrustning fått sin plats, inom Lean kall-
lar vi det för 5S. 

Lean, ständiga förbättringar
på SAS

Vi har hittat en melodi för att bedriva förbättringsarbe-
tet. Några tekniker tillsammans med en utsedd ledare 
får ett begränsat scope att förhålla sig till och arbetar 
med det under en fyra veckors period. För att hitta 
bästa lösningen på problemen använder man sig av de 
olika Leanverktyg som finns.

Jag tror att förståelsen för Lean kommer mer och mer. 
Att man som tekniker kan bidra med sin expertis inom 
området att förbättra verksamheten. När det inte finns 
flyg att laga, då ser man till att göra något som underlät-
tar för sig och sina kollegor längre fram i kedjan.

Fredrik Lindell 

Här kommer ett inlägg om något som många företag tagit till sig med hull och hår. Vi återkommer med olika 
synpunkter på fenomenet ”Lean”. Till dess, håll tillgodo med en beskrivning från en av SFF:s tidigare medlemmar, 
numera Base Maintenance Manager,
SAS Technical Operations, Arlanda, Fredrik Lindell.
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Hur betalar jag enklast mitt medlemsskap?
Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då betalas avgifter i efterskott. I annat fall faktureras du 
kvartalsvis i förskott.

Autogiro
Det är enklare med autogiro än med inbetalningskort! Dessutom blir det billigare för 
föreningen. Med autogiro betalar du medlemsavgiften månadsvis. Och du slipper riskera 
att avgiften inte betalas i tid. Om du inte väljer autogiro faktureras du kvartalsvis i förskott.
Du kan själv lägga till att du vill betala din medlemsavgift via autogiro på MIN SIDA. 
Du måste dock vara inloggad! Vill du ändra kontonummer får du skicka e-post eller ringa till oss.
Du kan också lägga till Svensk Flygteknikerförening som autogiromottagare om du har Internetbank. 
Du måste ha medlemsnummer och personnummer tillgängligt för det krävs för att göra autogiroan-
mälan i Internetbanken.

SFF använder numera endast bankgiro.        
Bankgiro 5915-4039 (Endast inbetalningar med OCR nummer)
Bankgiro 489-3152  
    

Länktips

Fackligt
•	 SFF  
www.flygtekniker.se
•	 SRAT  
www.srat.se
•	 AEA (a-kassan)  
www.aea.se
•	 AEI (teknikerorg)  
www.airengineers.org
•	 NFO   
www.nfo.no

Jobb
•	 Arbetsförmedlingen  
www.arbetsformedlingen.se
•	 AJS 
www.aviationjobsearch.com 
•	 Flight    
www.flightinternational.com
•	 Totalljobs   
www.totaljobs.com
•	 Monster   
www.monster.se

Viktigt att du uppdaterar dina 
medlemsuppgifter
Det är oerhört angeläget – för den fortsatta kommu-
nikationen med dig – att vi nu har korrekta uppgifter 
i vårt medlemsregister. Vi kommer att kommunicera i 
första hand via e-post och eventuellt även via sms.  
 
• din aktuella arbetsplats 
• e-post och mobilnummer – både arbete och hem 
 
Gör så är: 
1) Kontrollera de uppgfter vi har och ändra uppgifterna 
själv genom att gå till MIN SIDA på SRATs webbplats. 
Fliken dyker upp när du loggar in. Är det första gången 
gäller följande.  
Användarnamn: xxxxx (ditt medlemsnummer) 
Lösenord: De fyra sista siffrorna i ditt personnummer 
 
2) Funkar inte detta: skicka e-post till kansli@srat.se 
med aktuella uppgifter!

Svensk Flygtekniker förening  finns på Facebook och på Twitter leta efter Flygteknikerna.

Viktigt vid arbetslöshet
Man har reducerad medlems-
avgift till SFF vid arbetslöshet. 
När ni anmäler er till AEA i 
samband med att ni inte längre 
är avlönade så kan ni maila till 
kansli@srat.se för att få den 
lägre avgiften på 140 kr/mån. 
Glöm inte att anmäla när ni får 
arbete och vilken arbetsgivare 
det är.

För info om a-kassa, inkomst-
försäkring mm se:
http://aea.se/arbetslos
http://www.inkomstforsakring.
com/srat/hur_fungerar.aspx

Flyg
•	 Transportstyrelsen 
www.transportstyrelsen.se 
•	 Flygtorget  
www.flygtorget.se
•	 Svenska Flygbolag  
www.svenskaflygbolag.com
•	 Flygvapnet  
www.mil.se/flyg/
•	 EASA  
www.easa.eu
•	 Flight  
www.flightinternational.com
•	 Airliners (bilder och forum)  
www.airliners.net 
•	 Flygskvaller  
www.pprune.com

Nostalgi 
•	 Linjeflyg  
www.linjeflyg.com 
•	 Transair  
 www.transairsweden.com 
•	 Scanair   
www.flygscanair.com 
•	 Swedair  
www.swedair.nu

http://www.bwz.se/srat/b.aspx?l=70AFB587-B902-4079-9555-936DE4C44DFC&r=5563&rcrc=A41F7751
mailto:kansli@srat.se
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Svensk flygteknikerförening, SFF, 
är en politiskt obunden medlems-
förening i Saco-förbundet SRAT. 
För att få bli medlem krävs att 
man har ett giltigt certifikat för 
luftfartygsunderhåll. Med certi-
fikat menas EASA del 66 Aircraft 
Maintenance License (AML) eller 
motsvarande.

SFF har ungefär åttahundra med-
lemmar.

Organisationen
SFF är organiserat med lokalav-
delningar och kontaktmän. I SFFs 
centralstyrelse finns representan-
ter från lokalavdelningarna och 
övriga företag. SFF har en ledamot 
i SRAT:s styrelse. 

Förhandling och arbetsrättslig 
hjälp
SFF är en av parterna i kollek-
tivavtalet för flygtekniker med 
Flygarbetsgivarna inom svenskt 
Näringsliv. 
 SFF har även ett antal lokala kol-
lektivavtal med enskilda arbetsgi-
vare. 
   Vi företräder dig även i olika 
situationer som kan uppstå med 
din arbetsgivare, exempelvis vid 
rättstvister eller om du blir varslad 
om uppsägning.

Fackliga kurser
Kurser som behandlar lagar och 
avtal på arbetsmarknaden hålls 
regelbundet. Kurserna medverkar 
också till att skapa sammanhåll-
ning i flygteknikerkåren. 

Medlemskap i Svensk 
Flygteknikerförening, SFF

Yrkesfrågor
Yrkets utbildning och status är 
mycket viktiga frågor för Flygtek-
niker och därmed för SFF. Vi är en 
av parterna i Aircraft Engineers 
International (AEI). AEI bevakar 
och påverkar utvecklingen i flygsä-
kerhetsfrågor och regelverk bland 
annat inom European Aviation 
Safety Agency, EASA. 

Flygteknikerns Värld och www.
flygtekniker.se
Svensk Flygteknikerförenings 
medlemstidning Flygteknikerns 
Värld har givits ut sedan 1976 och 
utkommer med fyra nummer per 
år. På hemsidan hittar du den mest 
nödvändiga informationen som 
exempelvis kontaktuppgifter. På 
facebook och Twitter hittar du oss 
som ”flygteknikerna”.

Detta ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem 
Avgift SFF 2014: 350 kr/mån för fullbetalande.
Avgift första 12 månaderna efter utfärdande av certifikat: 135kr/mån.  
A-kassa tillkommer med 90 kr/mån. 

Förutom förhandlingar och arbetsrättslig hjälp och de mycket viktiga yrkesfrågorna ingår även nedanstående förmåner i medlems-
avgiften. Dessutom finns ett antal frivilliga medlemsförmåner som gruppförsäkringar, medlemslån med mera.  
Se www.srat.se/formaner:
(SFF reserverar sig för eventuella förändringar av villkor och avgifter)

SRAT Inkomstförsäkring
Utgör ett komplement till 
den ersättning som betalas 
ut från a-kassan.  A-kassan 
ger som mest ca 15000 kr/
mån. 
  SRAT Inkomstförsäkring 
betalas ut i maximalt 120 
dagar (ca 6 månader) och 
täcker 80 procent av inkom-
sten upp till 80 000 kr/må-
nad. Tilläggsförsäkring kan 
tecknas för ytterligare skydd 
i 180 dagar.

SRAT Hälsoskydd
Försäkringen består av häl-
soombud samt sjukinkom-
stersättning upp till 90 pro-
cent av inkomsten i upp till 
nio månader. Karenstiden 
varierar beroende på vilket 
kollektivavtal och övriga 
försäkringar du omfattas av. 
Om du blir sjuk är det viktigt 
att kontakta hälsoombudet 
i god tid för att få hjälp och 
för att anmäla skadan, tele-
fon 0770-78 20 60.

Loss of License
Utbetalning ur SFF L.o.L-
fond kan göras till medlem 
som av hälsoskäl mist sin 
behörighet till yrket. 
 
Upp till 5 prisbasbelopp 
(2014: 222.000 kr) utbetalas 
som ett engångsbelopp 
beroende på bland annat 
ålder.

A-kassan
Genom medlemskap i SFF/
SRAT kan du ansöka om 
medlemskap i Akademiker-
nas Erkända Arbetslöshets-
kassa, AEA. För närvarande 
är avgiften till AEA 
90 kronor per månad.
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ÖVRIGA
Ola Blomqvist
Telefon 070-5744353
ola.blomqvist@flygtekniker.se

Webbansvarig
Styrelsen: ola.blomqvist@flygtekniker.se
Webmaster: marie.norell@srat.se

SRATs kansli
OMBUDSMÄN
Ola Blomqvist
Telefon  070-5744353
ola.blomqvist@flygtekniker.se

Sophie Silverryd
Telefon 08-4424474
sophie.silverryd@srat.se

www.srat.se

POSTADRESS
SRAT
Box 1419
111 84 Stockholm

BESÖKSADRESS
Malmskillnadsgatan 48, 5 tr,  
Stockholm city

ÖPPETTIDER
mån-fre 08:00–16:30
08:00-15:45 (maj-aug)
Lunchstängt 11.:30–12:30

  Postadress 
  Box 3536
 103 69 Stockholm
  Telefon
  08-412 33 00
  tfn tid: mån-tor
  9 – 11, 13 – 15
  fre 9-11
  Fax: 08-24 78 79
  E-post: medlem@aea.se
  Hemsida: www.aea.se

Styrelse 2014-2016
ORDFÖRANDE
Ola Blomqvist 
Telefon 070-5744353
ola.blomqvist@flygtekniker.se

VICE ORDFÖRANDE
Jan Ivarsson  
Telefon 070-7606492 
jan.ivarsson@flygtekniker.se 

KASSÖR
Niclas Roos 
Kullbergsgatan 9
641 34 Katrineholm
Telefon/fax 0150-51955
niclas.roos@flygtekniker.se

2:e KASSÖR
Lennart Brunström 
Telefon 073-1801760
lennart.brunstrom@flygtekniker.se

SEKRETERARE
REDAKTÖR FTV
Henrik Zaar
Telefon 070-6822141
henrik.zaar@flygtekniker.se

LEDAMÖTER
Johan Moberg-Bengtsson
Telefon 070-6970319
johan.m.bengtsson@flygtekniker.se 

Mats Åberg  
Telefon 070-5558570
mats.aaberg@flygtekniker.se

Mats Gomer
Telefon 070-2609397
mats.gomer@flygtekniker.se

Thomas Vlasak
Telefon 070-9442176
thomas.vlasak@flygtekniker.se

Mattias Ågren
Telefon 073-0353580
Mathias.agren@flygtekniker.se

SUPPLEANTER
Dan Nylén
dan.nylen@flygtekniker.se

Roger Skalman
roger.skalman@sjofartsverket.se

Geovanny Mejia
geovanny.mejia@westair.se

Joakim Törnqvist
joakim.tornqvist@flygtekniker.se

KONTAKT
Svensk Flygteknikerförening

Lokala kontakter

SAS
Mikael Rindå
Telefon 070-9974102
mikael.rinda@flygtekniker.se

SMA MAINTENANCE AB
Mattias Olofsson 
mattias.olofsson@sjofartsverket.se

SAAB AB (Ambulansflyget)
Kent Holma
Telefon 073-4460016
Kent.holma@saabgroup.com
Peter Sundfors
peter.sundfors@saabgroup.com

BRAATHENS TECHNICAL
Henrik Zaar
Telefon 070-6822141
henrik.zaar@flygtekniker.se 

BRAATHENS REGIONAL
Cristian Arcos
cristian83_arcos@hotmail.com
Sonny Antosson
sonny.atonsson@yahoo.com

PATRIA
Marcus Junewall
marcus.junewall@gmail.com
Johan Andersson
johan_christian81@hotmail.com

NORWEGIAN
Jimmy Nyberg
nybergjimmy@hotmail.com
Per Tedeblad
per.tedeblad@norwegian.no

EMS
Fredrik Martinsson
fredrik.martinsson@emsmaintenance.se

TUIfly Nordic
Peter Holm
peter.holm@bredband.net
Henrik Lindfeldt
henrik.lindfelt@mac.com

BROMMA AIR MAINTENANCE
Stefan Berg
stefan.berg@bam.aero

AIRLINE SUPPORT
Mathias Ågren
Mathias.agren@flygtekniker.se

SAAB AB (Malmen)
Dan Nylén
Dan.Nylen@saabgroup.se

WESTAIR
Anders Davidsson
anders.davidsson@westair.se
Geovanny Mejia
Geovanny.mejia@flygtekniker.se

    Svensk Flygteknikerförening
Bankgiro

489 - 3152



 
Flygtekniker

DIN SÄKERHET

www.flygtekniker.se
Svensk flygteknikerförening på internet

Avsändare:
Flygteknikerns Värld
c/o Henrik Zaar
Storgatan 12f
241 62 Löberöd
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Foto: Statens haverikommision

Bild ovan visar PT2-rör till höger motor, med rörbrott 
orsakat av korrosion

Bild nedan visar rörområdet där korrosionskador hittades.


