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ICAO (International Civil Aviation Organisation) 
bildades i samband med Chicagokonventionen 
1944 och är ett FN-organ.











Ryskt RPAS projekt













Uttryck från ICAO konferensen
Reglering, Certifiering, Standard, Kvalitet, 
Kultur, Samordning, Safety och Security



EASA ett 
Kvalitetssystem 
för civil luftfart 



Transportstyrelsen

TS är den nationella myndigheten

TS är tillsynsmyndighet 

TS utfärdar tillstånd och certifikat
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Säkerhetskultur handlar om 
en organisations 
gemensamma sätt att tänka 
och agera i för- hållande till 
risk och säkerhet,

det vill säga hur en 
organisation prioriterar och 
faktiskt arbetar med risker och 
säkerhet kopplat till sin 
verksamhet. 

Säkerhetskultur



Number accidents with fatal outcome per 10 million flights, 
reported for different regions in the world.

(the years 2001-2010, regular and cargo)



 Kategori 1A UAS (maximala startvikt _<1,5 kg)

 Kategori 1B UAS (startvikt mellan 1,5 kg och 7 kg)

 Kategori 2 UAS (Startvikt är mer än 7 kg)

 Kategori 3 UAS (Flygning utom synhåll för piloten)

Gällande regler i Sverige 
utgivna av TS 



EASA A-NPA 2015-10



Framtida krav från EASA för 
RPAS, utan betydelse för 

kommersiellt eller privat syfte

1.”Open” kategori (låg risk)

2.”Specific” kategori (mellan risk)

3.”Certified” kategori (hög risk)



Utveckling. Utbildning. 
Upplevelser. Inom luft och 
flyg.

Ljungbyhed Air är en intresseorganisation som bildades senhösten 2012. Syftet är att 
värna om Ljungbyheds flygplats utvecklingen.

Här ingår engagerade partners och medlemmar från flygindustrin, Peab-koncernen, 
Klippans kommun, Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet, flygklubbar, myndigheter, 
offentliga aktörer och många fler.



Ljungbyhed



10	km
Coordinates	in	WGS84	DDMMSS:	56°	12ʹ	16″	N	13°	38ʹ	52″	E
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HEM YRKET BLOGG UTBILDNINGAR INTERNAT KONTAKT ANSÖKAN HITTA

»Yrkeshögskolan

»Gymnasieskolan

»Externa elever

»Uppdragsutbildningar

 
Flygtekniker  4 0 0  YH- Poäng
Riksrekryterande yrkesutbildning m ed egna exam ensm ål
 
Nästa omgång i Yrkeshögskoleutbildningen till flygtekniker på Flygteknikcenter Ljungbyhed
startar i augusti 2014, och genomförs under fyra terminer. Utbildningen passar dig som vill
jobba i en internationell högteknologisk bransch med service och underhåll av flygplan.
Och utbildningen ger rätt till studiestöd från CSN.
 
YH-utbildningen i Ljungbyhed har plats för 24 elever per årskurs. Ansökan skall vara inne
senast 2014-05-15. 
 
Flygteknikcenter Ljungbyhed är en godkänd EASA part-147 skola, vilket betyder att
utbildningen bedrivs enligt ett gemensamt europeiskt regelverk, och detta garanterar en
hög standard på utbildningen. Vi utbildar tekniker för både jet- och kolvmotordrivna
flygplan.
 
Utbildningen bedrivs i Ljungbyhed i moderna och ändamålsenliga lokaler. I våra hangarer
finns ett flertal olika typer av flygplan som används i de praktiska momenten av
utbildningen.
 
Utbildningen är upplagd så att eleverna får en bred kompetens, allt för att de ska vara redo
för en anställning i flygbranschen. För att arbeta som flygtekniker måste du vara
ansvarsmedveten, flexibel och stresstålig. Efter 2-5 års praktik som anställd på något
svenskt, eller utländskt flygbolag, kan du ansöka om certifikat hos Transportstyrelsen. De
behandlar varje ansökan individuellt.
 
Särskilda förkunskaper
 
Minst godkända betyg i Engelska kurs 6, Matematik kurs 2a och Fysik kurs 1a eller
motsvarande enligt äldre bestämmelser.
 
Utbildningen ställer höga krav på elevernas praktiska och teoretiska förmåga utifrån de
europeiska krav som ställs via EASA. Och manualer är till stor del skrivna på engelska.
Yrkets speciella karaktär medför också att kraven på de studerande är mycket högt ställda,
något som också visar sig i undervisningen. Goda kunskaper i matematik, engelska och
fysik är därför ett grundkrav.
 
 

Flygteknikcenter Ljungbyhed



Trafikflyghögskolan i samverkan med 
Lunds universitet


