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Transportstyrelsen     
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 

Besöksadress 

Olai kyrkogata 35, Norrköping 

Telefon 0771-503 503 Anders Erzell 
Infrastrukturenheten 
Sektionen för flygtrafiktjänster 
anders.erzell@transportstyrelsen.se 
010-495 37 74 

Telefax 011-185 256 

    

transportstyrelsen.se 
luftfart@transportstyrelsen.se 
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Beslut om godkännande  

Transportstyrelsens beslut 

Transportstyrelsen beviljar er ansökan om ansökan om godkännande för 

flygmätning av navigationsutrustning samt validering av flygprocedurer. 

Beslutet gäller under förutsättning att nedanstående villkor är uppfyllda 

Villkor 1)  Vid flygvalidering i simulator ska simulatorn uppfylla kraven 

för Full Flight Simulator (FFS) klass B. 

Godkännandet gäller till och med 30 april 2023.  

Redogörelse för ärendet 

I detta ärende har Transportstyrelsen granskat förutsättningarna för Bromma 

Air Maintenance AB (nedan kallat BAM) att ta över flygmätning av 

navigationsutrustning samt validering av flygprocedurer i egen regi efter att 

tidigare varit underleverantör till Luftfartsverket för att utföra samma 

tjänster. 

Den 23 januari 2020 inkom BAM med en ansökan om godkännande för 

flygmätning av navigationsutrustning samt validering av flygprocedurer.  

Den 11 mars inkom BAM med kompletterande underlag. 

Den 1-2 april genomförde Transportstyrelsen tillträdeskontroll vid BAMs 

kontor på Kungsängen Flygplats.    

Den 22 april inkom BAM med kompletterande underlag som svar på 

Transportstyrelsens begäran om komplettering daterad 3 april.  

Skäl för beslutet 

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:18) om 

kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster) ska 
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en flygmätorganisation vara godkänd av Transportstyrelsen och uppfyll 

kraven 4 kap 5§.  

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:98) om 

användning och utformning av luftrum och flygprocedurer, 22 §, ska den 

organisation som utför flygvalidering av flygprocedurer uppfylla kraven 

enligt ICAO Dokument 9906, volym 5 och vara godkänd av 

Transportstyrelsen.  

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:98) om 

användning och utformning av luftrum och flygprocedurer, 23 §, ska en 

pilot som utför flygvalidering uppfylla kraven i ICAO Dokument 9906, 

volym 6. 

Transportstyrelsen har genomfört säkerhetsgranskningen och då konstaterat 

att BAM uppfyller kravbilden under förutsättning att nedanstående villkor är 

uppfyllda och att ett godkännande därmed kan medges. 

Villkor 1)  Vid flygvalidering i simulator ska simulatorn uppfylla kraven 

för Full Flight Simulator (FFS) klass B. 

Bakgrunden till villkoret är att Transportstyrelsen i granskningen och vid 

tillträdeskontrollen konstaterat att BAM inte tydligt redovisat kraven på den 

simulator som ska användas vid flygvalidering. Under tillträdeskontrollen 

har BAM redovisat att i de fall det är aktuellt så avser organisationen 

säkerställer tillgången till simulatorer via underleverantörer.  

Då Transportstyrelsen gör bedömningen att simulatorns prestanda är 

avgörande för att säkerställa tillfredsställande resultat i valideringen anser 

Transportstyrelsen att ett godkännande kan beviljas med ovanstående 

villkor. 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara skriftligt och ni ska 

ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring ni vill ha. 

Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Linköping men skickas till 

Transportstyrelsen, Sjö- och luftfartsavdelningen, 601 73 Norrköping. 

Överklagandet ska ha kommit till Transportstyrelsen inom 3 veckor från det 

att ni tog del av detta beslut eller, om ni företräder det allmänna och beslutet 

överklagas till en förvaltningsrätt eller kammarrätt, inom 3 veckor från den dag 

då beslutet meddelades. 
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_____ 

Beslut i detta ärende har fattats av Enhetschef Andreas Holmgren. I den 

slutliga handläggningen av ärendet deltog sektionschef Kristina Holmberg,  

sektionschef Jörgen Andersson, sakkunnig luftrum och flygprocedurer Per 

Fredriksson och ANS inspektör Anders Erzell, den senare föredragande. 

 

 

 

Andreas Holmgren  

Chef infrastrukturenheten, sjö- och luftfartsavdelningen 

 

Upplysningar 

Ärendet kommer att faktureras i enlighet med Transportstyrelsens 

föreskrifter om avgifter.  

Transportstyrelsen kommer även att ta ut en årsavgift för tillsyn i enlighet 

med Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter.  

Under granskningen har Transportstyrelsen noterat att den version av FIM 

som vi fått ta del av som underlag för granskningen och tillsammans med 

kompletteringen innehåller felaktiga referenser till OSL avseende sekretess 

samt innehåller felaktiga interna referenser. I detta ärende har 

Transportstyrelsen gjort bedömningen att detta inte påverkar 

organisationens möjligheter att ta över verksamheten men att detta kommer 

följas upp som en del av den pågående tillsynen.   

 

 


