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Sommaren och hösten har gått nu kommer 
vintern så sakteliga. Har iallafall hunnit med 
att vara på bilträffar och även flyttat till hus 
(med garage till veteranbilen).

På jobbet var det lugnt större delen av som-
maren, skönt med sen semester och cheferna 
har tidig semester sommarvädret gjorde även 
sitt till med att flygplanen fungerade bra.
Ett undatag ser vi på bilderna ovan. Det är 
en plugg till motorkablaget på ett av våra 
flygplan, där pluggen en mycket vacker dag i 
Göteborg fick för sig att nu skulle den kort-
sluta ett antal pinnar internt, som ni ser syns 
inget på pluggen förutom lite korrosion men 
säkringar poppade som popcorn i elcen-
tralen. Även jag blev lurad av utseendet på 
pluggen och letade vidare en lång stund innan 
vi kunde utesluta skavskador på ledningarna. 
Ett antal timmar och svordommar senare 
(pluggen sitter ju naturligtvis bakom bleedrör 
och längst in i det lilla hålet som man bara får 
in en arm i) var en ny plugg på plats och allt 
var frid och fröjd.

Hann inte mer än tillbaka från semestern 
innan det kom meddelande om omorganisa-
tion i koncernen så nu är det full fart med 
förhandlingar och annat. Lite mer om det på 
Braathens Regionals och Technicals sidor i 
tidningen.

När det gäller vår nya flygplanstyp har det va-
rit väldigt stilla då man drabbades av ett rejält 
motorhaveri i slutet på maj som skadade ett 
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av provflygplanen illa, resultatet blev ett 
flygstopp över hela sommaren och man 
kom tillbaka i luften i början på septem-
ber, nu har man dessutom fått upp farten 
ordentligt på flygningarna, vissa dagar gör 
man flera pass om dagen. Under denna 
tid har även Braathens Aviation tagit ett 
beslut om att inte längre ställa upp som 
launch operator. Tyvärr kan jag person-
ligen tycka men det är säkerligen helt 
företagsstrategiskt korrekt med tanke på 
det som sker inom koncernen.
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Ordförande har ordet
Sverige och Flyget

I förra numret av FTV skrev jag följande ingress: 
”Sverige är ett framstående land inom flygom-
rådet. Om det finns ett intresse bland besluts-
fattare inom stat och näringsliv att bevara den 
positionen så är det dags att agera! Alla berörda 
parter behöver samarbeta för att hitta lösningar 
för ett framtida flygsverige!” 
Det finns alla anledning att fortsätta på samma 
tema!

Sedan förra numret så har SFF deltagit i olika 
forum för att ge vår syn på nuläget och på vad 
som behöver göras. 

Luftfartsrådet
Luftfartsrådet drogs igång av Näringsdepar-
tementet 2013 efter initiativ från branschen 
efter att man tyckt att flygfrågorna varit miss-
handlade av regeringen. Junimötet 2014 var 
det första som SFF deltog igenom underteck-
nad. Något som diskuterades var begrepp som 
”social dumping”, ”regulation shopping”. 

Att köpa arbetskraft i länder där det är 
enklare och billigare, trots att man bedriver 
verksamhet någon annanstans har ju blivit allt 
vanligare. Man väljer även vilket land man ska 
ha sitt verksamhetstillstånd i utifrån myndig-
hetsavgifter. Lägg till att länder med samma 
regelverk väljer att tillämpa reglerna olika. 

SFF vill att Sverige ska göra sin röst hörd i EU för 
att motverka osund konkurrens.  

”Stärk flygets konkurrenskraft”
Det var vad Näringsdepartementet hade som 
överskrift på sin inbjudan att delta i ett arbete 
med att ta fram en ny flygstrategi för Sverige. 
Ett möte hölls i augusti med inbjudna företrä-
dare för branschen. Prioriterade områden var, 
bland annat, regelverk, avgifter och konkur-
rensförutsättningar. Ett annat var forskning 
och innovation samt kompetensförsörjning. 
Hållbarhet och miljö var ytterligare en själv-
klar punkt på dagordningen.

Utifrån synpunkter som kom från oss delta-
gare så ska departementet lägga fram en plan. 
Nu byter vi ju regering men jag tar för givet 
att det påbörjade arbetet drivs vidare.  
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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.

Sedan sist har det varit hektiskt på förhand-
lingsfronten under sommaren och hösten. 
Detta trots att det centrala flygteknikeravtalet 
löper på fram till sista oktober 2016 om det 
inte det sista året sägs upp. 

Det har varit många individärenden där enskilda med-
lemmar haft olika problemställningar. Sammanfatt-
ningsvis så blir oftast resultatet att medlemmen får ut 
något som varit svårt att driva utan fackligt medlem-
skap. Ibland kan det vara svårt att påvisa bristerna när 
det saknas skriftliga överenskommelser och bristande 
underlag. Tänk på att undersöka om det finns kollektiv-
avtal hos arbetsgivaren före anställning. Utan avtal så 
krävs det betydligt mer regleringar i anställningsavtalet. 
Hör gärna av er FÖRE ni tar anställning.

Passar på att nämna några av arbetsgivarna jag haft 
med att göra den senaste tiden på olika sätt: 

Med Svenska Flygbranschen har vi haft ett antal 
förhandlingar. Dels centrala tvisteförhandlingar där 
det inte gått att lösa frågan lokalt men även där dom 
hjälpt företag i lokala förhandlingar. Nayak är ett så-
dant exempel. Där har även vi fått lägga mycket tid…
lokalt och centralt.
 
Airline Support har ena stunden sagt upp mekaniker 
för att nästa stund anställt och återtagit uppsägningar. 
Teknikerna har inte drabbats av detta. Ni som arbetar 
i företaget borde utse en ny SFF-kontakt eftersom Ma-
thias Ågren slutat och börjat hos Braathens Regional. 

Braathens Aviation får ni info om på andra ställen i detta num-
mer och jag har bara varit involverad i periferin. Lokalavdelning-
arna på BT och BR kommer att gå ihop under nästa år eftersom 
en stor omorganisation är på gång.

Med Gotechnics har ett nytt kollektivavtal tecknats och det har 
dessutom varit en del diskussioner om tillämpningen av innehållet 
i avtalet.

Priority Aero Maintenance Scandinavia har flyttat verksamhe-
ten till Helsingfors och koncentrerar verksamheten till Blue 1 och 
deras hangar. De flesta anställda valde att följa med verksamhe-
ten. 

Saab har tappat ett kontrakt på militära helikoptrar till Patria 
men vill behålla kompetensen i företaget. De tekniker som berörs 
men ändå vill stanna kvar i företaget kan göra det. 

Apropå helikopter så har verksamheten dragits igång i Kommu-
nalförbundet Ambulanshelikopter Värmland-Dalarna (KAVD). 
En rapport om detta på annan plats. Genom medlemskapet i 
SRAT så har vi förhandlat lokala villkor som gäller i tillägg till de 
gemensamma landstingskommunala avtalen.  

Om SAS rapporteras också på annan plats. Jag har varit involve-
rad i övertalighetsförhandlingar och ett par tvister. 

På West Air Sweden så har det varit en positiv utveckling i 
relationerna. Ett mycket bra arbete från lokala företrädare Anders 
och Geovanny i samråd med ledningen. 

Detta var ett axplock ur en förhandlares vardag.

Ola Blomqvist 

På förhandlingsfronten
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Flygteknikerna som gick under jorden

Den 12 november var det åter dags att samla ett 
antal flygtekniker och inbjudna gäster till semina-
riet ”Flygteknikerns dag”. Denna gång var temat 
”Human Factors med fokus på arbetstider, sömn 
och stress”.
 
I år hölls evenemanget i Aeroseum i Säve utanför 
Göteborg. De före detta militära, anläggningarna 
består av två bergrum på 22 000 m2 respektive 
8 000 m2. Det större, som Aeroseum har tillgång 
till idag, färdigställdes 1955 och ligger nära 30 m 
under jord. Bergrummen byggdes vid dåvarande 
Göta Flygflottilj (F9) som skyddande berghangarer. 
Anläggningarna tillhör vårt nationella kulturarv och 
därför pågår en kulturminnesmärkning av området. 

Inbjudna föreläsare var Vangelis Demosthenous 
som, bland annat, är utbildare och konsult inom da-
gens temaområde. Dessutom deltog Robert Alway, 
ordförande i Aircraft Engineers International, AEI.

Inledde gjorde ordförande i SFF, Ola Blomqvist, ge-
nom att presentera föreningen och de yrkesfrågor 
som man arbetar med. Därefter tog han upp ut-
maningarna med arbetstider och vad man kan göra 
för att påverka schemaläggning utifrån fackligt- och 
arbetsmiljöperspektiv. 

Vangelis Demosthenous berättade på ett mycket 
engagerat sätt om hur han deltagit i arbetet inom 
EU:s flygmyndighet, EASA, med att utarbeta ett 
förslag om framtida arbetstidsregleringar. Han 
förespråkade ett så kallat ”Fatigue Management 
system” där man på ett tydligare sätt måste ta 
hänsyn till risker för utmattning och trötthet vid 
planering och utförande av flygtekniskt arbete. En 
särskilt kontroversiell fråga är om det ska finnas 
striktare regler om arbetstider i regelverket än det 
som redan finns i EU:s arbetstidsdirektiv och de 
nationella lagarna. Företrädare för arbetsgivarna 
tycks vilja ha så lite regler som möjligt, medan fack-
liga företrädare tycker att det måste finnas gränser 
i ett så säkerhetskritiskt arbete. 

Robert Alway inledde med att tacka SFF för att 
man stöttat AEI ända sedan 70-talet som en av de 
första föreningarna att ansluta sig. Han fortsatte 
med att visa alla de avgörande beslut som fattats 
inom, bland annat, EASA. Utan AEI:s medverkan 
så hade situationen varit betydligt sämre. Det är 
ytterst tveksamt om flygteknikerna hade haft det 
strikta regelverk och sitt personliga certifikat, ut-
färdat av luftfartsmyndigheterna, om det inte varit 
för AEI. 
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Efter föredrag och diskussioner så deltog gruppen 
i en guidad visning av den stora och faschinerande 
samlingen av flygmaskiner som finns i Aeroseum. 
Visningen uppskattades särskilt av våra två gästfö-
reläsare då denna typ av anläggning är en ganska 
unik företeelse samt att man på intet sätt märker 
att det är ett museum då man på många ställen får 
röra occh rent av klättra runt på flygplanen, denna 

Vangelis Demosthenous - MSc, Safety Management and Human 
Factors 

Robert Alway - President, Aircraft Engineers Internatio-
nal

möjlighet tog Robert på stort allvar 
då han är mäkta imponerad av både 
J35 Draken samt JA37 Viggen. Både 
Vangelis och Robert uttryckte sina 
varma tack till alla er som hjälpte till 
att översätta och förklara vad och 
hur saker och ting fungerat.
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Värdens äldsta flygande Saab Safir.

AJSH 37 Viggen

Nedfarten till bergrummet är fylld av flygplan och material
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Helikopter 4 eller Boeing Vertol 107, byggda av Kawasaki, dessa utgjorde 
delar av det Svenska Ubåtsjaktförsvaret, eventuellt kommer en av dessa 
gamla damer att föras in på civilt register och kunna flygas på uppvis-
ningar. Dock krävs det en hel del arbete för att komma dit.

Gruppen lyssnar uppmärksamt på vår engagerade guide, han hade gärna pratat både en och två timmar till :)
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Den 42a kongressen i Aircraft Engineers Internatio-
nal gick av stapeln i Paris i närheten av den historiska 
flygplatsen Le Bourget.
På Le Bourget började kommersiella flygningar 
redan 1919 och var länge Paris enda flygplats. 
1977 stängde flygplatsen för internationell reguljär-
trafik och 1980 för inhemsk reguljärtrafik.
Den mest kända händelsen är när Charles Lindberg 
skrev historia inom flyget med sin soloflygning över 
Atlanten 1927.
Idag används flygplatsen bara för flyguppvisningar 
och affärsjetplan/privatflyg och är även platsen för 
det franska flyg/rymdmuseet.

AEI Annual congress 2014
– Paris

ligger över flygbranschen och att det leder till 
mer oreda när man vill införa riskbaserad översyn 
från myndigheterna. AEI ser också en risk att det 
uppfattas som et utrymme för besparingar hos 
myndigheterna när bolagen ska göra jobbet åt dem. 
Särskilt när det samtidigt framkommer att EASA är 
alldeles för kostsamt för EU:s ansträngda budget. 
Det är ju EASA som skall kontrollera de de natio-
nella myndigheterna branschen. Det fullständiga 
pressmeddelandet från AEI finns att beskåda på 
hemsidan, www.airengineers.org

Samtliga nominerade personer som låg för val har 
återvalts på en ny period. Det fanns endast de sit-
tande kandidaterna att välja på, intresset är tyvärr 
väldigt lågt att vilja ta över det arbetet. Men om 
det finns någon som har mycket fritid över och 
brinner för yrkesgruppen så är ni välkomna att 
ställa upp.
Det finns idag 5 nya styrelseplatser till förfogande 
varav en tilsattes vid årets kongress. Syftet är att 

4 November.

För en gång skull finns det direktflyg från Göte-
borg till Paris på 1.45 h är man framme, nu var det 
bara hitta bussen till hotellet.
Dock var detinte så lätt att hitta fram på Charles 
de Gaulle en något större flygplats än Landvetter. 
Med sina 60 miljoner resenärer om året har 
CDG ett rykte om att vara en rörig flygplats med 
tidskrävande förflyttningar mellan de tre termi-
nalerna. Men med några väl valda franska fraser 
och två timmar spenderade så var man slutligen 
framme på hotellet Park & Suites Elegance le 
Bourget, där även kongressen ägde rum.     

5 November. 
 
Sovmorgon hör inte till mina vanligheter, förmid-
dagen var endast till för registrering, kongressen 
startar efter lunch.
AEI Secretary Africa/Europe/Mideast från 
SNMSAC Ahamed Mohamed inleder sitt tal med 
att hälsa samtliga välkomna och är även glad över 
att Frankrike kan vara värdnation åt AEI kongres-
sen 2014. Ett trettiotal deltagare från 13 olika na-
tioner var närvarande för att diskutera framtiden 
för flygtekniker i branschen.
AEI är oroliga över den ekonomiska press som 

kunna hjälpa välja in nya personer utan att de 
måste ta på sig en av de namngivna positionerna, 
som ordförande, sekreterare etc. en lägre töskel in 
i styrelsen helt enkelt.
 
Budgeten redovisades för 2015 och de resultatet 
för gångna åren 2013, 2014 av kassör Mustafa 
Colak Bucan. Finanserna är i balans, men det sak-
nas tyvärr resurser för att klara av att ersätta för 
förlorad arbetsförtjänst för styrelsen. Allt arbete 
sker ideellt förutom att man får ersättning för 
kostnader. Budgeten godkändes för 2015. 
Dagen närmar sig slutet, samtliga deltar i en ge-
mensam middag på hotellet. 
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6 November.

Den andra dagen kl 09:00 samlas vi i formell kläd-
sel för det officiella öppnandet av den 42:a Aircraft 
Engineers International Annual Congress. 
Jean-Luc Jeangeorges ordförande i den franska 
teknikerorganisationen, SNMSAC inleder det 
officiella öppningstalet för kongressen med att 
hälsa samtliga gäster välkomna till Paris. Stor del 
av talet på Franska som jag har svårighet att tolka 
men misstänker att det var riktat mest till Gilbert 
Guicheney från French National Aviation Authority, 
deputy director (DGAC) samt Yannick Malinge från 
Airbus, Senior Vice President and Chief product 
safety officer. vilka närvarade under förmiddagen.

Gilbert Guicheney från DGAC framförde sin pre-
sentation om framtidens riskbaserade översyn och 
att vikten ligger på OR samt SMS. Men var även 
öppen att öka samarbetet med AEI för att få insyn 
i verkligheten. Gilbert var otroligt förvånad över 
att nästan alla anmärkningar i flightloggen upp-
står på hemgående sträcka till bas. Det kom även 
ett svagt erkännande att de inte har haft några 
funderingar om när anmärkningar skrivs. Men att 
90-95% är på hemresa inte verkar normalt var han 
enig i.

Tommy Olsen från Norwegian Helicopter Employ-
ees Association visade en ny funktion på www.
AMTlog.com för att snabbare och enklare kunna 
göra en OR från mobiltelefonen. Denna funktion 
skyddar den rapporterades identitet men kan 
återkoppla till rapportören för mer information via 
krypterad mejl om så krävs för att få mer informa-
tion om händelsen.  

Yannick Malinge från Airbus presenterade fjärde 
generationens flygplan och dess statistik av olyckor, 
vad man har utvecklat för att öka flygsäkerheten 
gällande material, mänskliga faktorn, utbildning mm. 
Allt som kommer in till Airbus av rapportering 
läggs in för att förbättra produkten och kommande 
generationer av flyg. Yannick menar att ryggraden 
till förbättring är att hålla högsta standard i utbild-
ningen. Material och teknik har förbättrats men att 
dela information med varandra är det viktigaste 
för att kunna ta lärdom av andra. Framför allt så 
är TRUST (tillit) nyckelord till framgångsrik infor-
mationsdelning, detta var Yannick’s avslutande ord. 
Yannick var otroligt glad över att få delta i AEI kon-
gress då det är sällan som han kommer i kontakt 

med flygtekniker som jobbar med deras produkter. 
Han tog med sig en hel del information och frågor 
som vi framförde.

Snabb lunch och sedan ett socialt event, rund-
tur i Paris med buss för att beskåda all fantastisk 
byggnadshistoria. Några platser som imponerade 
var Eiffeltornet, Triumfbågen, Place de la Concorde. 
Allt är otroligt vackert och storslaget. Två timmar 
sightseeing sedan tillbaka till hotellet för gemen-
sam middag.

7 November

Uppe med tuppen, ny dag med AEI kongressen en 
heldag med presentationer och intressanta diskus-
sioner.

Först ut blev AEI Human Factors Coordinator 
Vangelis Demosthenous. Han presenterade sitt 
arbete om personliga värderingar som en grund-
sten för rättvisekultur i arbetet inom flygindustrin. 
Sammanfattning av de ord som sammankopplas till 
detta var tillit (TRUST) och respekt (RESPECT). 
Dessa ord speglar vikten av vår yrkesroll som flyg-
tekniker. Vangelis föreläsning om arbetstid, stress 
och obekväm arbetstid gav mig en tankeställare. 
Det blev naturligtvis många diskussioner om hur 
mer och mer av de tyngre jobben läggs på natten. 
Tillit och respekt är basen till en fungerande yrkes-
kår inom gruppen flygtekniker.
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Trevor Woods, EASA Flight Standards Director. 
Anlände på morgonen till Paris för att delta i 
kongressen. Trevor bidrog med en presentation 
om hur AEI´s information och arbete har påverkat 
EASA och regelverket och att det var till stor hjälp. 
Här kommer några av de ämnen som diskuterades 
under presentationen. 
• One-off authorisations.
• CAMO release of maintenace. 
• Defects written on return leg. 
• Protection of reporters. 
• Responsibilities of B1/B2 support staff. 
• Punishments of illegal activities. 
• Competence of NAA inspectors. 
• Infectiveness of internal Quality systems.

Dessa punkter är några exempel där branschen 
har misstolkat och missbrukat regler och lagar för 
att det varit möjligt. Naturligtvis kom AVIES upp på 
agendan och problematiken med översyn mellan 
landet man opererar i och landet som utger det 
operativa tillståndet. Men även här kommer en för-
ändring med mer insyn mellan respektive länders 
NAA. Jag upplevde att Trevor vill att EASA’s regler 
ska bli än mer klara och tydliga, men även att 
branschen inte ska släppas fritt. Trevor tackar AEI 
för att man framför problemen i branschen och i 
regelverket. AEI är också tacksamma att Trevor tar 
sig tid att möta oss, och att han tar våra frågor på 
allvar. 

Enligt en presentation från våra norska kollegor 
om ”Offshore Operation Helicopters” regelför-
ändringar CRD 20-1310 så kommer att innebära 
lägre flygsäkerhetskrav i framtiden. Tommy Olsen, 
NHF menar att de nya EASA reglerna inte håller 
måttet för den helikopteroperation som existerar 
idag. Han påvisar statistik från 20 år tillbaka, varav 
de sista 10 åren har passerat utan olyckor med 
dödlig utgång. NHF’s hållning är att reglerna ska 
anpassas beroende av var helikoptern opererar. 
För vem vet bäst om förhållanden i sin region,? SFF 
stödjer denna tanke. 

PBE vad är det och varför vill man implementera 
det? Ola Blomqvist SFF tillika vice ordförande i AEI 
beskriver konceptet Performance Based Enviro-
ment med dess fördelar och en hel del nackdelar 
och risker. Det PBE bygger på är flera saker som 
SPI (Safety Performance Indicator), PBO (Perfor-
mance Based Oversight), RBO (Risk Based Over-
sight), PBR (Performence Based Regulation) men 
även insamling och analys av data av Undersökning-
ar, OR (Occurrence Reports), Observation data, 
Risk analys. Ola menar att, för att PBE ska fungera 
väl, i en så konkurrensutsatt miljö som flyget, så 
måste operatörerna regleras till att nå den högsta 

möjliga säkerhetsstandarden Och efterlevnaden 
måste bli bättre med en starkare, och likvärdig, 
tillsyn från myndigheterna. Det bygger även på att 
avvikelserapportering utförs i högre grad än i dag.

Paul Cousins, ALAEA från Australien berättar 
om tidspress i flygbranschen och om hur vi som 
tekniker agerar och påverkas. Hur ser vi som 
flygtekniker på oss själva när vi har ett fel och hur 
agerar vi? Alla flygtekniker kommer att vilja att 
sträva efter att fixa eller åtgärda felet så fort som 
möjligt, det ligger i blodet. Frågan är hur vi borde 
agera för att leverera en säker och bra produkt 
som CRS. Paul bjuder på några praktiska exempel 
hur vi ska tänka i alla situationer när vi har fel som 
ska åtgärdas.  

PRACTICAL EXAMPLE Step 1.
# 30 Minute Turnaround – Minor LRU Defect – Light 
Bulb U/S 

# Xxx Minute Turnaround – Major LRU Defect – 
Engine Change Do I have all the information?

Questions to ask yuorself:
1. Do I have the personell?
2. Do I have the tools?
3. Are there procedures?
4. Do I have the parts?
5. Do I have the time?
6. Can I do the job properly and safely?

Samma ställningtagande gäller för stora som små 
arbeten.
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PRACTICAL EXAMPLE Step 2.

OPTIONS - Fix it or Defer it
If you can 
• Answer YES to all above questions, FIX IT!
• Answer NO to any of them, DEFER IT!
• If you can’t defer or fix, GROUND IT!

Även här så kan man få ett enkelt svar på hur man 
ska agera i problematiken av att åtgärda problem.

Slutord från Paul blev: “AIRWORTHINESS FIRST 
BUT SAFETY ALWAYS”

En lång och intensiv dag med massor av intressanta 
samtal åsikter och problemlösningar. Nu var det 
slut på dagen och alla ska byta om till galamiddagen 
som sker i hotellets restaurang med en kortare 
nattvandring till en afrikansk club med liveband i 
afrikanska rytmer.

Bild

8 November

Sista dagen på kongressen några börjar sina resor 
hem. En del trötta flygtekniker efter en sen kväll 
men glada minner och goda minnen på morgonen.

Några huvudämnen som varit på tapeten under 
kongressen har varit:
• Performence Based Oversight. 
• Funktionen av B1/B2 personal i relation till  
 ”Maintenace release”.
• Tidspress. 
• Men även att  Occurrence Rapportering  
 blir allt viktigare och en större del av   
 säkerhetssystemet. 

Så rapportera mera

Med vänlig hälsning, 
Thomas Vlasak 
Teknisk kommitté SFF
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Vad händer på SAAB ambulans helikopter och flyg-
plan.

På flygplansidan är det 4 st linjestationer, Arlanda, 
Göteborg, Umeå och Luleå.
Vi är 1 tekniker Luleå, 2 st tekniker i Umeå samt 1 
tekniker i Göteborg(deltid), Arlanda är det täck-
ning från Bromma Air Maintenance och Saab Ny-
köping. Maskinerna fordrar en hel del arbete p.g.a 
av ålder och gångtidsuttag.

Just nu är vi inne i ”silly season”. 
Ny nationell upphandling där nästan alla landsting 
är med.  För oss innebär det vinna eller försvinna.  
Man har förlängt rådande avtal till 1/1 2016.
Nu har man dragit tillbaks upphandlingen för 
komma med en ny upphandling.
Vi vet inget mer än att vi har arbete till den 1/1 
2016. Så är det att arbeta i upphandlad verksamhet.

På helikoptersidan rör det sig, just nu har man 10 
st helikopterstationer spridda i Sverige och Finland.  
Uppsala 2 tekniker , Östersund/Lycksele 2 tekniker, 
Gustafsberg 1 tekniker, Gällivare 2 tekniker och Got-
land 1 tekniker. Base Östersund har några tekniker 
anställda. Övriga stationer sköts av kontraktsan-
ställda. Till Östersund och Uppsala har det anställts 
2 tekniker Jag önskar Olof och Simon välkommen till 
ambulanverksamheten.
På avtalssidan är det lugnt, vårat avtal gäller till den 
31/3 2016.

Önskar God hjul och Gott Nytt år till er som är 
lediga och oss som arbetar.
Vid tangentbordet:  Kent Umeå 

Kent Holma
kent.holma@saabgroup.com

Foto: Saab
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Aerospace testing 
- NDT inspection of aircraft and aircraft components 

FORCE Technology has more than 30 years experience from NDT inspection within the aerospace industry. 
Our staff is certified NDT technicians for aircraft and aircraft components. Most of them are trained aircraft 
technicians.  

- We are located in Sweden (Arlanda - ARN) and Denmark (Copenhagen - CPH) 
- We serve Northern Europe and with daily flight connections to the rest of the world 
- We are able to respond globally in case of AOG (Aircraft on ground) or scheduled maintenance 

We support most types of Aircrafts and Helicopters. 
As examples:

- Airbus - BAE 
- Bell - Boeing 
- Bombardier - Cessna 
- Embraer - Eurocopter 
- Fokker - Robinson 
- SAAB 

Certificates and approvals  Other relevant services:

- EASA Part-145 approved no. SE.145.0007  - Accident / Breakdown Analysis. 
- Cessna NDT Facility certificate no. C-154  - Human factor Training. 
- Bell Helicopter - Material testing and analysis. 
- Boeing 787 Dreamliner   

 

 

Contact information:

Sweden & International 
Johan Söderqvist 

Email: jds@force.se
Phone: +46 (0)76-766 9640 

Head office: +46 (0)21-490 3000 

Denmark 
Jesper Hofmann Dall 
Email: jnd@force.dk 

Phone: +45 42627919 
Head office: +46 (0)21-490 3000 

Hela denna sida är en annons
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BACK IN THE AIR FASTER 

Reduce your service time from 96 to 8 hours

Rapid curing of all aircraft sealing tasks,
including:
• Sealing of fuel tanks
• Sealing of windshield 
• Sealing of antennas
We can carry out service that reduces downtime for 
repairs from 48 to 3 hours.

Leak detection for system leaks:
• Oxygen system
• Hydraulic system
By using our Helitest leak detector, we pinpoint leaks 
rapidly and reduce downtime for troubleshooting and 
repairs to a few hours.

Tore Nikolaisen
Managing Director
Fred Olsen Fly og Luftmateriell AS

Mobile: +47 99 30 29 03 
Office: +47 22 34 13 85 
E-mail: toren@fredolsen.no 
Web: www.fofl.no

Dag Skjæveland 
Accountable- / Sales Manager Skytec AS

Mobile: +47 90 08 36 33 
Office: +47 33 42 65 50 
E-mail: dag@skytec.no 
Web: www.skytec.no

Hela denna sida är en annons
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Som du kanske hört håller Braathens Aviation 
(Mavia, Braathens Regional, Braathens Technical, 
Sverigeflyggruppen m.fl.) på att slås samman till 
betydligt färre bolag och ett varumärke. Det är 
häftigt. Jag gillar idén. Jag gillar alltihop utan att 
ens veta vad vi ska heta eller se ut. Men det är 
ett stort projekt som säkert drar med sig stora 
kostnader och det gör mig även orolig. Ett par 
gånger tidigare har jag varit med om att företag jag 
arbetat för satsat stort. Ett halvår eller år senare 
har det vid dessa tillfällen varit katastrof med stora 
neddragningar eller till och med konkurs. Men jag 
hoppas och tror att det inte blir så den här gången 
och det beror på att jag hoppas och tror på af-
färsidén. 

Företaget har nämligen gått ut med att en del 
av strategin är att flyga på svenska tillstånd med 
svensk personal som går på svenska kollektivavtal. 
Det tolkar jag som att företaget vill bedriva en 
seriös verksamhet. Problemet är som vanligt att få 
kunderna att betala för vad det verkligen kostar att 
bedriva detta. Det är den verkliga utmaningen idag! 

Det borde även vara en gemensam utmaning för 
samtliga flygbolag, men jag tycker inte att de tagit 
sig an den uppgiften. Flera aktörer verkar snarare 

Mats Gomér
mats.gomer@flygtekniker.se

fokusera på att sänka omkostnaderna till varje pris. 
Där råder ingen brist på idé och initiativförmåga. 

Outsourcing och inhyrningar av tvivelaktiga utländ-
ska ACMI-bolag är ett exempel. Att på mer eller 
mindre tillsvidarebasis ta in personal genom utländ-
ska bemanningsföretag är ett annat. I båda fallen 
drabbas även hela samhället av minskade skattein-
täkter och det förstår alla vad det leder till. Därför 
har jag svårt att förstå ansvariga på svenska bolag, 
som när vi har arbetslösa svenska flygtekniker, utan 
att blinka tar in arbetskraft genom utländska kon-
traktsfirmor annat än tillfälligt.

Nu verkar det i alla fall som att Braathens väljer 
den seriösa vägen och jag hoppas marknadsavdel-
ningen lyckas få kunderna att vilja betala lite extra 
för det. Kontentan blir att jag trots den mörka års-
tiden, tror på en ljus framtid för min arbetsgivare 
och därmed även för mig och mina kollegor. 

Mats Gomér
Sekreterare

SFF Braathens Regional

Braathens tar sig an branchens stora utmaning

Foto: Rickard Songnemyr
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Det är ett ord som kan få en att få kalla kårar längs 
ryggraden. I detta fallet är det nog mer en nödvändig-
het för att få våra spretiga koncept inom koncernen 
att peka åt samma håll och för att vi ska kunna dra 
nytta av varandra.

Vi har under hösten sett delar av våra systerbolag slå 
samman sina påsar bland annat med ett gemensamt 
OP för Malmö och Braathens regional.

Nu fortsätter resan för bolagen och vi står på tur att 
bli en gemensam MRO inom Braathens Aviation, dock 
har vi inte den blekaste aning om vad vi kommer att 
heta när vi väl slagit påsarna samman, det är inte ovik-
tigt men just nu är det av underordnad betydelse.

Det som ligger framför oss nu är en lång resa där vi 
ska få två vitt skilda avtal (Braathens Technical och 
Braathens Regional) att bli ett gemensamt. Det kom-
mer inte att bli enkelt då skillnaderna är minst sagt 
stora mellan oss, bland annat skiljer lönestegarna 
ordentligt, det är fast skift tillägg i det ena bolaget och 
en form av rörligt i det andra samt massvis med andra 
mer eller mindre stora skillnader.

Vi har gemensamt tittat på vad som skulle vara bäst 
för oss tillsammans och utformat en plan för detta, 
dock kan man ju ganska enkelt gissa att bolaget inte är 
speciellt intresserad av att ge oss det avtal som skulle 
ge oss mest i plånboken, utan ma kommer säkerligen 
att vara intresserad av att minska utgifterna på något 
sätt. 

Hur detta kommer att sluta avtalsmässigt är något vi 
får återkomma om.

Vad händer annars då inom Braathens Technical, tja 
livet har sin gilla gång i Malmö där vi återigen slagit 
nytt rekord i att byta motorer på en kalendermånad. 
Jag har personligen varit med på 4 av dessa 7 byten.

Göteborg har fått ännu fler kunder och vi har utökat 
personalen där, varmt välkomna till era alla, Vi har 
även öppnat en station på Säve för trafiken därute.

Ordet omorganisation 
Henrik Zaar
henrik.zaar@flygtekniker.se

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:

Post nr:    Ort:

Tfn bostad:   Tfn arbete:

Anställd vid:

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

Umeå där har vintern dykt upp och iockmed det även 
de vanliga vinterproblemen.

Stockholm Bromma, så har hösten varit tung med 
sjukskrivningar och kurser vilket gjort att personalen 
varit hårt belastad, Niclas har iallafall hunnit med att 
gå Saab 2000 kurs och det är väl en början till den nya 
gemensamma MRO:n, likaså har även Regional ”flyttat 
in” med en tekniker hos oss där.

Kristianstad är en ”ny” station för oss och förnärva-
rande bemannas den av contractors, vi får väl se hur 
det blir i fortsättningen.
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KAVD

En ny helikopteroperatör finns nu på markna-
den, Kommunalförbundet Ambulanshelikopter 
Värmland-Dalarna.

Ja ja, Långt och lite speciellt namn jag vet, för-
kortat heter vi KAVD.  Vi tittar på att framöver 
finna ett lämpligare namn.

Kommunalförbundet har bildats för att ansvara 
för en gemensam drift av de båda landstingens 
ambulanshelikopterverksamhet. Landstinget i 
Värmland startade upp sin verksamhet i augus-
ti 2014 medan Landstinget Dalarna planerar 
en driftstart sommaren 2015. Basen i Dalarna 
blir Mora.

Så i Karlstad är vi i drift med eget operativt 
tillstånd sedan slutet av augusti med en inter-
rimshelikopter av modell EC135P2. Hittills 
utförda medicinska uppdrag med helikoptern 
närmar sig 150 st med en flygtid på en bit över 
150 timmar. Bra med tanke på årstiden med 
dimma och is som ibland begränsar oss.

Helikoptern är franskregistrerad och på leasing 
tills vi får vår ordinarie. Upphandling om ny 
helikoptermodell är ute nu i skrivande stund. 

Vilken modell detta blir visar sig om någon 
månad. 

På teknikersidan är vi nu två anställda med 
placering i Karlstad, Part 145 går genom TAM 
men här jobbar vi på att få vårt egen Part 145 
tillstånd klart till vår-försommar 2015. 
Arbetssystem nu för oss tekniker, är 7/7 men 
så fort vi får in mer personal så ska vi snarast 
övergå till ordinarie 7/14. Just nu söker vi 
fler tekniker till både Karlstad och Mora för 
uppstarten där.

Innan vi KAVD fick nuvarande EC135P2 heli-
kopter från frankrike så hade den i stort sett 
stått stilla i två år (inte bra) och detta har nu 
visat sig när vi dragit igång flygningarna med 
en hel del konstiga och ovanliga fel.  Allt är nu 
åtgärdat och den går i dagsläget fantastiskt bra. 
Vi börjar verkligen bli kompisar jag och den 
gula pippin. Som ni hör så händer det en hel 
del i företaget och mer uppdateringar kom-
mer framöver. 
Ha de gott alla :)

Mvh Peter

Peter Sundfors
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Hej alla!

En liten rapport från oss som numera kallas BAM 
Military. Så står det på vår hemsida i alla fall.

Vi har vår bas på anrika Malmslätt/Linköping och 
vår uppgift är att tillhandahålla ett antal SAAB105/
SK60 till FM flygskola som ligger här. Här utförs 
line maintenace med allt vad det innebär och totalt 
är vi 13 man varav 10 tekniker samt klargörnings-
chef, servicechhef och platschef.  
Vi har behållit lite av flygvapnets upplägg fast med 
mindre människor kan man säga.

BAM Malmen firade 10 år här på Malmen 2013 
och kommer förhoppningsvis att fortsätta minst 
10 år till. Vardagarna går ut på att hålla dom gamla 
kärrorna, 50 år, i luften 4 pass á 50 minuter varje 
dag i veckan och det betyder naturligtvis mycket 
jobb. Det är ju gamla damer vi har att göra med, 
det skall man komma ihåg.

Det är ett glatt gäng som jobbar här där medelål-
dern tenderar att höjas tycker jag men det funkar 
jättebra.

Varje år följer det med tekniker när Flygskolan är 
på utlandsbesök, diverse övningar tillsammans med 
flygvapnet samt övriga tillfälliga ombaseringar vilket 
ger ett intressant avbrott i vardagen.
Till exempel deltog vi i en samövning i Finland nu 
maj i år. Basen ligger i Kahuva i höjd med Umeå 
ungefär. Trots maj månad hade vi -3 på nätterna 
och rimfrost på kärrorna varje morgon. Men det 
gick det också med lite j-a anamma. 
Allt genomfördes utan anmärkning.

Våra gamla damer har också modifierats under 
åren med bland annat knop och fot system, GPS 
mm för att hålla den standard som idag krävs. Vil-
ket i sin tur renderat i en hel del jobb för oss.

Detta var ett litet tillkännagivande om vi finns 
därute eftersom jag har förstått att det varit dåligt 
med info från vår sida. Lovar härmed bot och 
bättring.

Jättehälsningar

Anders Roberthsson
anders.roberthsson@bam.aero
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Leif Karlsson

Trent 1000 - en trimmad Tristar-motor
Under en två dagars boroskop kurs vid Rolls-Royce 
fabriken i Derby, England fick vi bekanta oss med Trent 
1000 motorn. Kursen var bra med tillgång till en uttjänt 
test-motor. Lokalerna var fina och utanför klassrummet 
fanns ett intressant flygmotor-museum med gamla och 
nyare Rolls-Royce motorer.

Serien med Trent motorer är utvecklade ifrån RB211, 
motorn som tillverkades till L-1011 Tristar. Det var den 
första motorn från Rolls-Royce som hade tre kom-
pressoraxlar med tillhörande turbiner.
Jag drar mig till minnes när man hörde en Tristar 
motorstarta med ett kraftigt råmande. Fönsterrutor 
skallrade och det vibrerade i kroppen (mycket mer än 
“en humla som brummar i bröstet”). Var det dessutom  
lite kallt ute och första motorstart för dagen kunde det 
bli en kraftfull och effektfull rökutveckling. En och annan 
flygplatsbrandkår har nog ryckt ut i onödan vid helt 
normala Tristar motorstarter.

RB211 beställdes i slutet av 60-talet av Lockheed för att 
användas på L-1011 Tristar som var under utveckling. 
Utvecklingen av motorn var komplicerad och kostsam. 
För att spara vikt testade man en fläkt tillverkad i kol-
fiber (hyfil). Kolfiberfläkten klarade inte motortesterna 
när man sköt kycklingar in i motorn vid hög effekt. Man 
valde då att tillverka fläkten i titan istället. Detta ledde 
till ökad vikt och ökade kostnader. 1971 befann sig 
Roll-Royce i akut ekonomisk kris och var konkursmäs-
sigt . Hela Tristar-projektet äventyrades. Brittiska staten 
förstatligade och räddade Rolls-Royce så att RB211 
kunde fortsätta att utvecklas/tillverkas. Nya prisavtal för 
motorerna tecknades med Lockheed. En pensionerad 
ingenjör, Stanley Hooker, rekryterades som teknisk chef 
hos Rolls-Royce. Tillsammans med flera andra pensio-
nerade ingenjörer lyckades man få ordning på RB211 
motorn. Stanley Hooker adlades ett par år senare för 
sina insatser. Motorn kom att tillverkas i många olika 
modeller och  användes i flera flygplantyper tillverkade 
av Boeing och Airbus.

Rolls-Royce utvecklade stora motorer för att användas 
till A330 samt B777. Man valde 1988 att byta namn 
på motorserien till Trent, som är namnet på en flod i 
England.

Rolls-Royce Trent 1000 beställdes av Boeing som det 
ena av två motoralternativ till Boeing 787 Dreamliner. 
Motorn har tre axlar, LP (Low Pressure), IP (Intermedi-
ate Pressure) och HP (High Pressure). IP och HP rotorn 
roterar åt olika håll. Drivningen av växellådan (gearbox) 
sker via en axel från IP rotorn. Motorn är en “no bleed 
engine”, det betyder att ingen luft tappas av från mo-
torn. Boeing 787 konceptet innebär man inte använder 
luft från motorn för att driva air condition packs. Istället 
finns det 4 st. CAC:c (Cabin Air Compressors) som 
drivs elektriskt. För att kunna försörja flygplanet med all 

ström som behövs sitter två st. Starter-Genratorer på varje motor. Varje 
generator kan leverera 250 KVA. 

Fläkbladen är tillverkade i titan (hollow tech titanium) och varje fläktblad 
är ihåligt för optimal bladform och styrka, hur bladen tillverkas vill man på 
Rolls-Royce inte dela med sig i detalj. Vid Take-Off power belastas varje 
fläktblad med en kraft motsvarande 100 ton. En ny fläkt som är tillver-
kad i titan och komposit är under utprovning, första test-flygning med 
kompositfläkten gjordes 15 okt. 2014. Tillsammans med en motorcasing i 
komposit ska den nya fläkten ge en viktbesparing på ca 340 kg per motor.

Leif Karlsson, Norwegian

Magnus Karlsson tittar till Trentmotorn under kursen.

Compositefan RR trent !000
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Trent 1000 fakta:

General characteristics
* Type: Three-shaft high bypass ratio (11–10.8:1) turbofan engine
* Length: 4.738 m (186.5 in)
* Diameter: 2.85 m (112 in) (Fan)
* Dry weight: 5,765 kg (12,710 lb)
Components
* Compressor: Single stage LP, eight-stage IP, six-stage HP compressor
* Combustors: Tiled combustor
* Turbine: Single-stage HP turbine, single-stage IP turbine, six-stage LP turbine
Performance
* Maximum thrust: 53,000–75,000 lbf (240–330 kN) 
 (flat-rated to ISA+15C) (Takeoff thrust)
* Overall pressure ratio: 52:1 (Top-of-Climb)
* Air mass flow: 1,290 kg (2,840 lb) per second
* Thrust-to-weight-ratio: 6.189:1 (Trent 1000-J/-K at maximum thrust)

This photograph is reproduced with the permission of Rolls-Royce plc, copyright © Rolls-Royce plc 2012
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Hej igen!

Nu har det snart gått ett år igen, det började gan-
ska lungt för min del som ny Ordförande men de 
sista månaderna har man fått känna på hetluften. 
Vi på SAS har ju fått en ny maintenance plan som 
innebär att man gör färre stora checker och följ-
den av det är att Base på Arlanda stänger 30April 
2015 då SAS väljer att lägga underhållet i utlandet. 
Det känns väldigt konstigt för en som har jobbat 
Base i 27år.

Tyvärr betyder det att man får en stor övertalig-
het, vi får många kollegor som jobbat länge på SAS 
som blir uppsagda. SAS går hårt åt mekanikerna 
där ett 40tal blir av med jobben. Vi har två med-
lemmar som tyvärr har fått uppsägning i meka-
nikeravtalet. Vi som tekniker kommer lindrigare 
undan. Vi är 20 övertaliga men har turen att det 
finns 20 personer som erbjuds någon typ av frivil-
lighetslösning, så i skrivande stund ser det ut som 
om vi klarar oss från uppsägningar.

I hangaren har vi just haft en B737-800 där man 
gjort flera plåtreparationer i kabin så jag passade 
på att ta ett par bilder.

En epok går i graven – eller?
I maj 2015 upphör det tyngre underhållet i SAS 
hangarer på Arlanda. Sedan början av 60-talet 
har allt från DC-8 och Caravelle till DC-9/MD-
80, Boeing 737 och Airbus 320 varit parkerade 
i hangar 1 för, mer eller mindre omfattande 
”heavy/base maintenance”. Dessutom tillkom Lin-
jeflygs tunga underhåll på Fokker F-28, som under 
ett antal år bedrevs i västra delen av hangaren. 
Tilläggas kan det underhåll som utförts i hangar 4, 
bland annat på Scanairs DC-10. Hädanefter köps 
allt SAS tyngre underhåll av externa leverantörer i 
utlandet. 

Linjeverksamheten med dagligt planerat underhåll 
samt felrättning kommer naturligtvis finnas kvar, 
vilket sysselsätter de flesta av våra medlemmar. 
Däremot är det ju tragiskt att se hur mycket kom-
petens som försvinner när det mer omfattande 

underhållet handlas upp externt. 

Jag, och många med mig, tror dock att behovet av 
mer omfattande Line maintenance samt en del 
Base kommer att behöva utföras internt även i 
fortsättningen. Då gäller det bara att ha resurserna 
till det i form av lokaler, utrustning och kompetens. 
Den utmaningen kräver nog en del tankeverksam-
het hos ledande personer. Samverkan med andra 
kanske kan förbättras för att bli mer konkurrens-
kraftig? 

Jag välkomnar bilder, berättelser och anekdoter 
från SAS-hangarens historia. Kontakta redaktören 
eller undertecknad.

Mikael Rindå
mikael.rinda@sas.se
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Tänkte rapportera om vad som händer på skolan 
i Västerås.

Jag heter Jimmy Mårts och arbetar där som in-
struktör och tillika examinationsansvarig. Många 
rykten talar om att vi ej längre finns kvar. Så är inte 
fallet! Vi har dock under de senaste åren minskat 
kraftigt i storlek. Hässlögymnasiet har gått i graven 
och utbildningen har gått in under Edströmskas 
transportgymnasium. Idag tar vi in en klass om året 
på max 28 elever och utbildar de till Basic Training, 
B1.1 under tre år på gymnasiet. Något bättre an-
passat efter lilla Sveriges behov av tekniker. Det är 
många som ”faller bort” under vägen så i slutändan 
så kommer det väl ut en handfull teknikerämnen 
från oss. Vi har, den hårda vägen, funnit att Yrkes-
högskolan ännu är en allt för instabil grund att be-
driva denna utbildning på. Säkert har flera liknande 
skolor samma problem att brottas med.

När eleverna hade höstlov i oktober så hade jag 
förmånen att praktisera på min förra arbetsplats, 
Base på SAS Tech, Arlanda. Vi har krav på oss som 
instruktör att vi måste vara ute i 145 verksamhet 
viss tid. Helt klart nyttigt!

Många kända ansikten och den skönaste kommen-
taren var,” Va, har du varit borta i sju år!” . Tiden 
går.

Det gick fort och det tog inte många timmar att 
känna sig som en i gänget igen.

Tyvärr så verkar det som en epok av Basverksam-
het går i graven till våren. Vet ej när det startade 

men många historier från Linjeflygsdockan har man 
ju hört talas om.

Om det blir billigare i längden med Base utomlands 
får väl tiden utvisa. Och samma sak med kvalitén. 
Tack för timmarna jag fick praktisera med er!

Senaste veckorna och fram till nyår så blir det 
mycket flyttning och skrotning av material på 
skolan. Det finns ”lämningar” på vindarna från både 
Johannisbergstiden och F1 tiden! Hoppas bara att 
vi ej avyttrat fel saker.

Vi ska lämna hangar E och kommer ha totalt två 
hangarer kvar, jämfört med fyra för bara några år 
sedan. Vi hade nyligen nyinvigning av hangar C där 
ett klassrum rivits så vi fått plats för våra modul 
7 flygmaskiner. Hangaren andas historik efter F1 
tiden då den var fylld av 35’or. Det kommer bli bra 
när det är klart och vi får implementera modulsys-
temet fullt ut. Årskurs ett och två tränas eleverna 
i verkstan och hangar C för att i trean byta till 
hangar D där vi bara har turbinkärror.

Kan även nämna att vi under hösten  haft fem 
elever på fyra veckors  praktik på våran vänskola 
i Frankrike. Vi upplever deras verksamhet lite olik 
våran här i Sverige trots att det är samma regel-
verk.

Undrar just hur det ser ut på andra part 147 sko-
lor. Någon som kan skriva om det?

Tack för mig, Jimmy!

Rapport från ACS

Jag läste rapporten från Jimmy på ACS i Västerås. 
Mycket uppskattat av redaktionen att få in mate-
rial från olika delar av den flygtekniska verklighe-
ten. Mer sånt!

När det gäller grundutbildningen till flygtekniker så 
finns det heller ingen anledning att hymla om SFF:s 
policy på området. Det är att utbildningen borde 
finnas inom högskolan. Men vi kan också konsta-
tera att staten beslutat att flygteknikerutbildningen 
ska bedrivas inom Yrkeshögskolan, som även den 
är eftergymnasial, och då tycker jag att man ska 
acceptera detta bland utbildningsanordnarna. En 
fullvärdig utbildning till B1.1/B1.3 tar, enligt det nya 
upplägget, två år inom YH plus ett halvår om man 
bygger på med B2. Att då gå köra igenom B1.1 i 
gymnasiet som man gör i Västerås är mycket märk-
ligt. Det är att nedvärdera utbildningen och yrket. 

Flygteknikerutbildning- Idag yrkeshögskola

Ansvaret ligger naturligtvis hos de som beslutar 
om utbildningen och inte hos de som arbetar på 
skolan. 

Man undrar ju om det finns fler kvalificerade yrken 
som man skulle kunna gå genvägen till? En parallell 
sjuksköterskeutbildning inom gymnasiet kanske? 
Det vore väl smidigt…

Nu kanske det inte är så många som kommer ut 
från utbildningen med tillräckliga förutsättningar 
för att få ett arbete, vilket i sig är tragiskt för de 
berörda. Västerås är ju klassisk mark för flygtek-
nikerutbildning och därför borde man spela på 
samma spelplan som övriga skolor om man ska 
vara med i spelet.

Ola Blomqvist
Ordförande SFF 



Flygteknikerns Värld nr 3-4 • 201424

Flygtekniker jobbar dag och natt för att passagerare och 
varor ska kunna fraktas snabbt och smidigt genom luften. 
På Braathens Arlanda jobbar Mats Gomér och åtta andra 
flygtekniker.

I och med att det behövs flygtekniker dygnet runt jobbar 
de i skift. Under min praovecka får jag följa med på tre 
stycken trettontimmarspass, från klockan sex på morgo-
nen till sju på kvällen. Eftersom säkerheten är väldigt hög 
på flygplatser måste även anställda gå genom metalldetek-
torer varje dag innan man kommer in på arbetsplatsen. 

Braathens huvudkontor ligger i Trollhättan men de har 
alltså också anställda på till exempel Arlanda flygplatts. I 
Braathens hangar jobbar åtta flygtekniker och en lagerar-
betare. Förutom det jobbar också piloter och flygvärdin-
nor inom företaget. 

På morgonen får man gå upp tidigt, i alla fall om man job-
bar det skiftet som jag får följa med på. På morgonen får 
man oftast 
jobba utomhus och tröttheten försvinner ganska fort i 
den kalla och friska morgon luften. Den vanligaste ar-
betsuppgiften man får göra ute är att fylla på färskvatten i 
flygplanen.
 – Det bästa med mitt jobb är att det är så omväxlande. 
Ibland är man ute ibland inne, man kan till och med jobba 
i olika länder från dag till dag, säger Mats Gomér. 

Flygplanen som Braathens Arlanda använder heter Saab 
2000. Det är ett ganska stort propellerplan som mesta-
dels flyger inom Sverige men Braathens Arlanda erbjuder 
också resor till Finland. 

Men precis som alla flygplan blir det ju också problem 
med Saab 2000. Under min prao tid är det ovanligt lugnt 
enligt min handledare. Men plötsligt ringer telefonen, det 
är ett par framhjul som har börjat glappa i styrningen. Vi 
slänger oss in i den vita skåp bilen som står på hangarens 
golv och åker ut till landningsbanan där planet har landat. 
Efter att ha pratat med piloten och tagit en snabbtitt 

kan man konstatera att en del i styrningen till framhjulen 
troligtvis skulle behöva bytas. Flygplanet ska snart flyga 
igen så vi får testa att bara smörja upp styrningen tills man 
hade en utbytesdel till styrningen. 

Som flygtekniker får man inte bara åka ut och lösa fel på 
flygplan, man utför också planerat underhåll. Till exempel 
gör man en undersökning på varje flygplan varje vecka. En 
sådan undersökning kallas för en weakly. En weakly görs 
inom hus i hangaren och då kollar man allt ifrån oljenivå i 
motorerna, trycket i hydralpumparna och lamporna i och 
utanpå flygplanet. När flygplanet är inomhus ser det plöts-
ligt mycket större ut, man känner också lukten av bensin 
och olja mycket tydligare. 

Flygplanen hämtas in till hangaren med hjälp av en gammal 
lastbil. Det är viktigt att de i flygledartornet vet var alla 
som är på start och landningsbanorna ska någonstans. 
Därför måste den som kör lastbilen anropa flygledartor-
net med hjälp av en radio som finns i bilen. Inte förrän 
man har fått det bekräftat från flygledartornet att man får 
åka får man absolut inte åka någonstans. 

När vi åker ut och hämta ett av flygplanen får vi reda på 
att det har blivit ändringar, det här flygplanet ska allde-
les strax flyga igen. Vi hinner inte ta in planet så vi kollar 
bara flygplanets bromsar, det är då vi märker att den ena 
bromsen är alldeles nersliten och måste bytas. Då blir det 
plötsligt väldigt bråttom! Mats Gomér säger:
–En viktig egenskap för att vara flygtekniker är att vara 
flexibel. 

Ett bromsbyte på ett flygplan är ett stort och tidskrävan-
de jobb för någon som inte har gjort det tidigare men för 
de här erfarna flygteknikerna är det ett jobb som man har 
gjort så många gånger att det bara tar ungefär en kvart! 

När jag lämnar min praoplats och Stockholm åker jag 
därifrån med minnen för livet.

Av: Edvin Gomér årskurs 8

Avslöjande reportage
I våras hade jag min fjortonårige systerson Edvin som praoelev en vecka. Det gick bra och det var en lugn vecka så vi kunde till 
och med låta honom hålla i verktygen en del. Väl hemma igen skulle han skriva en uppsatts i reportageform om praotiden. Det gick 
också bra på sätt och vis. Faktiskt så bra att den hamnade i tidningen i Tranås där han bor. 

Problemet var att jag inte fått korrekturläsa uppsatsen. När jag senare fick ta del av resultatet var det med skräckblandad förtjus-
ning jag insåg hur duktig han var på att skriva och hur jag misslyckats med att förklara en del saker…

Nedan kan du läsa hur en fjortis uppfattar verksamheten på Braathens Regional station Arlanda. Janne Josefsson släng dig i väggen!

Mats Gomér
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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
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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 certifikat 
menas EASA del 66 Aircraft Main-
tenance License (AML), militärt 
RML eller motsvarande.

SFF har ungefär åttahundra med-
lemmar.

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

Förhandling och arbetsrättslig hjälp
SFF är en av parterna i kollektivav-
talet för flygtekniker med Flygar-
betsgivarna inom svenskt Näringsliv. 

SFF har även ett antal lokala kollek-
tivavtal med enskilda arbetsgivare. 
Vi företräder dig även i olika situa-
tioner 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 sammanhållning 
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 flygsäker-
hetsfrågor och regelverk bland an-
nat inom European Aviation Safety 
Agency, EASA. 

Flygteknikerns Värld och  
www.flygtekniker.se
Svensk Flygteknikerförenings med-
lemstidning Flygteknikerns Värld 
har givits ut sedan 1976 och ut-
kommer 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 2015: 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 be-
talas ut i maximalt 120 dagar 
(ca 6 månader) och täcker 
80 procent av inkomsten upp 
till 80 000 kr/månad. Tilläggs-
försäkring kan tecknas för 
ytterligare skydd i 180 dagar.

SRAT Hälsoskydd
Försäkringen består av 
hälsoombud samt sjukin-
komstersättning upp till 90 
procent av inkomsten i upp 
till nio månader. Karenstiden 
varierar beroende på vilket 
kollektivavtal och övriga för-
säkringar 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, telefon 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) 
(2015: 222.500 kr)  
utbetalas som ett engångs-
belopp 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.



Flygteknikerns Värld nr 3-4 • 2014 27

ÖVRIGA
Ola Blomqvist
Telefon 070-5744353
ola.blomqvist@flygtekniker.se

Webbansvarig
Styrelsen: ola.blomqvist@flygtekniker.se

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

FÖRBUNDSJURIST/FÖRHANDLARE
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

Mathias 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
Rasmus Linde
rasmus.linde@saabgroup.com

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

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

BRAATHENS REGIONAL
Cristian Arcos
cristian83_arcos@hotmail.com
Sonny Antosson
sonny.antonsson@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
Lars Nyremo
lars.nyremo@tuifly.se

BROMMA AIR MAINTENANCE
Mats Karlsson
mats.karlsson@bam.aero

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

    Svensk Flygteknikerförening
Bankgiro

489 - 3152
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