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Till statsrådet och chefen för

Utbildningsdepartementet

Regeringen bemyndigade den augusti11 1994 Chefen för Utbildnings-
departementet, statsrådet Unckel, tillkallaPer särskild utredare föratt en

undersöka förutsättningarna för i Sverige etablera internationellatt att en
utbildninghögre avsedd förbättra flygsäkerheten.att

Med stöd bemyndigandet tillsattes utredningen U 1994:08av om
internationell flygsäkerhetsutbildning World Aviation University den
12 september Utredningen har1994. antagit WAU-utredningen.namnet

förordnadesSom utredare landshövdingen Rolf Wirtén.
Som förordnades direktören Ulf Abrahamsson, teknologieexperter

doktorn Gullstrand, näringslivsdirektörenTore Lindgren, professornJan
Odenö, direktörenHasse Magnus Ingemar Olsson, utbildningsdirektören

Olsson och generaldirektörenSten Ingemar Skogö.
huvudsekreterare förordnadesSom förre flygsäkerhetsdirektören Lars-

Erik Nordström och biträdande sekreterare civilekonomen Bo-Ingesom
Holmberg.

kommittéassistentSom har Rauni Paavilainen varit behjälplig. För
produktion heloriginal har Kerstin Wallin ansvarat.av

Under arbetets hargång samråd med rådspresidenten iägt rum
International Civil Aviation Organization med InternationalICAO, Air

Association IATA och med företrädareTransport for National Trans-
Safety Boardportation NTSB i USA. World Maritime University i

varit mycket tillmötesgåendeMalmö har bidra informa-medattgenom
erfarenheter och underlag.tion, Kontakter har hållits med Styrelsen för

internationell utveckling SIDA och Beredningen för internationellt
tekniskt-ekonomiskt samarbete BITS.

Norrköpings kommun har hållits informerad under utredningstiden,
tekniskaoch samråd har tagits med expertis inom Luftfartsverket, Lin-

Universitetköpings och SAAB-Scania AB.
Utredningen ber härmed få överlämna sitt betänkande Förslag ettom

internationellt flygsdkerhetsuniversitet Norrköping-Linköping.i
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kursspeciñka-sammanfattning ochfogasTill betänkandet separaten
samråd underför fortsatta internationellaengelska avseddtion på re-

för in-dokumentpreliminära form har dettamisstiden. sinI använts
slutskede.samråd under utredningsarbetetstekniskaternationella och

Stockholm i maj 1995

Rolf Wirtén

/Lars-Erik Nordström
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l Sammanfattning

Utgångspunkt1

Utredningsuppdraget har varit undersöka förutsättningarna för iatt att
Sverige etablera internationell högre utbildning avsedd förbättraatten

Östeu-flygsäkerheten, speciellt i utvecklingsländerna Central- ochsamt
ropa.

1.2 Flygsäkerhetssituationen

Utredningens analys visar regionala och lokala skillnader före-att stora
ligger i flygsäkerhetshänseende mellan olika delar världen. Statistikenav
visar kan löpa till 40 gånger högre risk bliatt atten passagerare upp
inblandad i haveri vid val flygbolag i stället förett ett ett annat.av
Många utvecklingsländer i detta avseende högriskländer.är

fundamentalaDe förändringar inom luftfartssystemet iägtsom rum
f d Sovjetunionen har skapat risker, manifesterat sig i ettnya som
betydande antal haverier under kort tid. Av tillgängliga uppgifter kannu

försämring haveriutvecklingen började redan föreattman se en av
Sovjetunionens upplösning. försämringDenna har sedan ytterligare

bl.a. till följd Sovjetunionens sammanbrott och decen-accentuerats, av
traliseringen civil luftfartsadministration.av

allmännaDen utbildningsnivån inom det tidigare luft-sovjetiska
fartssystemet förefaller ha varit hög. finnsDet därföratt gott om perso-

i det luftfartssystemet har goda tekniska och operativaner nya som
grundkunskaper och lång erfarenhet. behöverDe dock utbildning påen
hög nivå, dem den nödvändiga förståelsen för det intemationel-som ger

luftfartssystemet enligt principer,ICAO:s kunskaper företagsled-om
ningsmetoder för kvalitet och säkerhet, marknadsekonomi samtom om

teknologi och människans roll i samspelet med denna.ny
problem,De sålunda finns i betydande länder,antal harettsom

under de åren manifesterats i börjat trafiktillståndUSAsenaste att vägra
för företag från länder, inte lever till sina internationella skyl-som upp
digheter i fråga säkerhetsstandard. handlar främstDet vissaattom om
länder saknar regelverk för flygbolag och de saknar möjlighetatt att
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sin fulladå ibolag. Andra ländersinaflygsäkerhetstillsyn äröverutöva
ochbolag från sådanasitt territoriumtrafik inom stater,vägrarätt att av

exempel.följa USA:skan kommasignaleratflera har attatt man
utvecklingenbeskrivna påden härkonstaterarWAU-utredningen att

skillnaderna ivisar konsekvensernapåtagligt påtydligt och sättett av
samhällskravluftfart och starkautveckladmed högtsäkerhetsnivå. Stater

helt enkelt intetransportmedel kommersäkerhet i allmänna attpå accep-
trafik frånför onödiga riskermedborgarederas utsättsatttera genom

bristfälliga säkerhetssystem.medstater
jet-operationerflygsäkerheten förglobala förbättringenDen tyngreav

miljonhaveriernivå 2år påsedan 15-20planathar ut peravenc:a
deldennatrafikmängd innebär detnuvarandeVidflygavgångar. att av

med 500-600haverier år,ungefärflygtransportindustrin har 30 per
försäkra-imiljarder enbartoch USD5blanddödsoffer passagerarna cza

allttrafikmängd ochökandeMed störrevarje år.skadekostnaderde
och skade-människolivförluster ileda tillkommer dettaflygplan att

vidRedanopinionen.för allmännaoacceptablablirkostnader som
detårligen kommer5%trafikökningmåttliganuvarande om cacaom

medvärldeninom jetflygethaveri i veckan överförekommaår10 ettatt
haverifre-Därför måsteår.omkomnagenomsnitt 1000i personer perca.

problemen i delösaintekommersänkas. Det attkvensen att vara nog
skeocksåFörbättringar måsterisknivåer.högasärskiltharländer som

förhaveristatistik, eftersom dessa stormedländeri svarar engynnsam
transportarbetet.del av

domine-denidentifieratsfaktom har länges.k. mänskligaDen som
hänförsluftfartsolyckorallaflyghaverier. 65 90%orsaken tillrande av-

be-nutidaolycksorsak. Enligtdenna synsätttillellerpå sättannatett
mänskligtinormalfelhandlande komponentmänskligttraktas som en

elimineras.helt kanoch inteförutsemöjligtbeteende, är att somsom
i kon-underliggande misstagindikation påFelhandlandet kan Ivara en leller ipersonalutbildningochutrustning, i urvalstruktion pro-avav

felhandlandemänskligtrisken förorganisation kan hanteracedurer. En
barriärerbygga deochden finns attattacceptera somatt genomgenom

Förolycka.leder tillfelhandlandeförhindra attförbehövs attatt en
fråndelaktighetstöd ochlyckas krävs aktivtskalldetta engagemang,

sida.företagsledningens
kunskapsynpunktolycksförebyggandeviktigt från attDet omär nu

fungera i lednings-skallpersonal,förhållanden bibringasdessa som
kan skeluftfartssystemet. Dettaciviladetalla delarinompositioner av

sitt säker-medvetnademnivå,utbildning högpå gör omsomengenom
roll iorganisationensledningens ochförförståelseskaparhetsansvar,
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säkerhetsarbetet kunskap vilka metodersamt finns attger om som
eliminera eller kontrollera felfunktioner hos människor i systemet.

utbildningEn med denna inriktning relevant förär välutveckla-även
de luftfartsnationer.

1.3 Bedömning utbildningsbehovetav

finnsDet internationellt utbud utbildningar på nivånett grund-stort av
och yrkesutbildning för såväl operativa tekniska uppgifter inomsom
hela luftfartssektom.

Men det räcker inte med tillgodose grund- och yrkesutbildningenatt
på kvalitativt hög nivå. Företagsledningar och myndigheter måste skapa
de förutsättningarnarätta och medveten ledningutöva för kvaliteten
och säkerhet i balans med ekonomiska realiteter. finnsDet behov av eniI utbildning på universitetsnivå, sikte på ledarutveckling för detarsom

f olika delsystemen inom luftfartssektom.
p finns detHär för svenskt initiativ tillskapaett utrymme ett att en

internationell flygsäkerhetsutbildning på universitetsnivå nivåMaster-
för den internationella marknaden. För fylla den avsedda uppgiftenatt
bör sådan utbildning inriktas på följande huvudområden:en

bred och tvärfacklig kunskap det internationella civila luft-om-
fartssystemet och dess förutsättningar
säkerhets- och riskanalys med riskhantering-
den mänskliga faktorn inom luftfarten:-

samspelet människa-maskin-
företagsledning, organisation och kultur-iÄ företagsledning för kvalitet och säkerhet-

företagsekonomi-
specialisering för verksamhet i luftfartens olika delsystem-

detaljeratEtt förslag till utformning sådan utbildning framläggsav en
i betänkandets kap jämte5 bilagoma 3 och Utredningen har genom
samråd med ochICAO fått förIATA stöd inriktningen utbildningenav
och behovet denna.av

1.4 Utbildningsförslagets huvuddrag

Utredningsförslagets målgrupp förväntas arbeta i luft-är personer som
fartens operativa del, dvs flygföretag, tlygtrafiktjänst, flygplatser samt
de myndigheter har tillsyn flygsäkerheten ellerutöva överattsom som
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ekono-administrativa ellermiljömässiga,trafikpolitiska,utövar statens
Utredningen lämnardelsystem.luftfarten och desskontrollmiska över

kunnaskulleden målgrupp,avsiktligt sidan utgöras av personersom
flygmate-konstruktion och tillverkningutveckling,verksamma inom av
bidrag tillmaterielutvecklingensslutsatsenUtredningen drarriel. att

existerandesäkerhet tillgodosesluftfartensden civilahöjning genomav
strukturer.internationellautbildningar och

flygsä-tvärvetenskapligt påpräglasUtbildningen måste synsättettav
beteende-tekniskasåvälfordrar kunskapkerhetsarbetet, somomsom

isolerade frånlösasSäkerhetsfrågoma kan intevetenskapliga aspekter.
varför före-bedrivs,vilken luftfartenverklighet underekonomiskaden

utbildning. Tvär-ingå i högreockså måstetagsekonomiska ämnen en
företags-nyckelord, ochvägledandeböroch helhetssynfacklighet vara

ManagementTotal Qualityoch ekonomisäkerhetför kvalitet,ledning
utbildningen.ibörmetoderde moderna stort utrymmeär gessomaven

tillluftfartspersonalutbildahuvudlinje börUtbildningens att uppvara
eller Masterpoängcivilingenjör, 180of Science MSc;nivåerna Master

civilekonom,motsvarandeAdministrationMBA;of Business närmast
utbildningstidhuvudlinjemainnebär förFörslaget160 poäng. ca.aven

motsvarande 80-förkunskaperharelevernaförutsätterår, vilkettvå att
svenskai det100 systemet.poäng

föreslåsExamenstitlama vara
Aviation Safety ManagementMSc inScienceofMaster

respektive
BusinessAviationAdministration MBA inof BusinessMaster

Management.
WAU-utred-Masters-nivån föreslårtillhuvudutbildningenUtöver

skallkortkurseroch särskildadiplomutbildningarkortareningen att
anordnas.

förkursorganisationochAntagning1.5

Masters-utbildningen

fram tillleda Master-examen,utbildning,tillAntagning avsessom
Bache-erkändvisa betygsökande kanden överi principkräver att en

lin-beroende påAdministration,eller BusinessScienceinomlor-grad
interna-certifikat påvisakunnaocksåsökande måste ettjeval. Den upp

Flygsäkerhetsuniversitetetspråket.i engelskationellt accepterat prov
saknarför eleveri engelskaIntensivkursanordnakunnamåste som
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tillräckliga kunskaper, genomgås innan den egentliga utbildningenatt
påbörjas.

finnsDet emellertid andra viktiga elevgrupper, bör kunna antassom
till Master-utbildningen de inte kan visa Bachelor-grad.trots att upp en

kan sigDet ingenjörer med lägreröra licensierade trafik-om examen,
flygare airline pilots eller flygledare, eller med lägretransport personer

i administration, ekonomi eller juridik. För dessa bör universite-examen
anordna uppgraderingskurs Basic Subjects Upgradetet Course,en

syftande till komplettera vederbörandes kunskaper till Bache-att upp en
lor-nivå. Kursinnehållet måste kunna till den skiftande bak-anpassas
grund, dessa elever kan ha.som

Grundfilosofm och tvärfacklighet har lett fram till densystemsynom
lösningen masters-utbildningen under de förstatvå terminema skeratt

för alla elever någon uppdelning efter önskad speciali-gemensamt utan
sering. sker förstDenna under tredje terminens undervisning och det
efterföljande examensarbetet.

Första terminen Fas I "Gemensammaägnas luftfartsämnen"
Common Aviation Subjects, skall alla studerande solidsom ge en
förståelse för det internationella civila luftfartssystemet och dess för-
delning kunskaper i grundläggandesamt ämnen.av ansvar

Andra terminen Fas II under rubriken "Mänskligaägnas faktorer
och kvalitetsledning" Human Factors and Quality Management helt

de centrala ämnesområdena människa- teknik-organisation-kultur samt
företagsledning för kvalitet och säkerhet.

Inför tredje terminen Fas benämndIII, "specialisering", väljer
eleverna studieriktning med hänsyn till sin planerade framtida verksam-
het. erbjudsDet därvid fem olika linjer, den första har tvâ under-varav
alternativ:

Flygföretagsledning och myndighetstillsyn för flygsäkerhet
teknisk ledning MSc-
flygoperativ ledning MSc—

Ledning flygtrafiktjänst MScav
Ledning flygplatstjänst MBAav
Ledning statlig luftfartsadministration MBAav
Affärsföretagsledning i luftfartssektom MBA

Efter övervägande de tänkbara marknadsförutsättningama samtav
och lokalåtgång föreslår WAU- utredningen utbildningenattresurs-

dimensioneras för total antagning 120 elever i huvudsakåret,en av om
fördeladejämnt utbildningslinjema enligtpå de Inledningsvissex ovan.

bör räkna med antagningen begränsas till elever årligen.90attman
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Finansieringsförutsättningar1.6

förutsätt-i betänkandet det inte finnsWAU-utredningen redovisar att
försig huvudmanskall kunnaningar för ICAO ettatt engagera som

InternationalUniversity liknande IMO theAviation påWorld sätt som
Universityför World MaritimeOrganization gjorde WMU,Maritime
direkt, in-förutsättningar för någotDärmed finns inte helleri Malmö.

be-etableringenbidrag till WAU. Däremotstitutionellt UNDP- ettav
kanelevrelaterade stipendier "Fellowships"möjligtdöms det att er-

administreras ICAO.från ochhållas UNDP även genom
och fåttgeneraldirektörsamrått med SIDA.sWAU-utredningen har

bli aktuellbiståndsfinansiering kansvenskprincipielladennes attsyn
förutsättningar.vissaunder

finns tillvilka möjligheterhar låtit undersökaWAU-utredningen som
något EU-varit möjligt finnahar intefinansiering via EU. Det att

tillbidragtillämpligt för direktskulle kunna att gevarasomprogram
kunnafrån bedöms endastEventuellt stöd EUinstitution.WAU gessom

utbild-transnationellastöd tillutbildningsstipendier,formindirekt i av
östeuropeiskacentral-ochhjälpprogram tilloch vianingsprogram stater.

andra in-skall kunna utverkarealistisktfulltbörDet att manvara
förvarit möjligt WMU.liksom detforternationella WAU,sponsorer

såWAUför etablerafrån svensk sidabeslut tagitserforderligaNär att
internationellasäkerställaföransträngningarbör alla göras att sponsorer.

tillgodosesiktefor WAUutbildningsprogrammetEftersom atttar
mångamedräknaindustrialiserade länder, kanibehov attäven man

harorganisationerländer ochfrånrekryteraselever kommer att som
utbildningskostnadema.betala de fullasjälvaekonomiska möjligheter att

etableraförförutsättningarMotiv och1.7 att

utbildningen iföreslagnaden

Norrköping-Linköping

kompetensförutsätt-finns det unikaNorrköping-LinköpingregionenI
universitet,inriktning ielleruniversitet,ningar för skapa ettettatt en

Östgötaregionen helhet harnivå.högflygsäkerhetsutbildning påför som
inriktaddel dennaochkompetensbas, ärflygtekniskstark storen aven

sådanvolymensannoliktfårutveckling.militärteknisk Detpå attanses
in-påi tidminska i framtiden. Attkommerverksamhet satsaatt en
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riktning sådana kompetenser civil luftfart till fördelmåstemotav vara
för regionens utveckling sikt. internationelltpå Ett flygsäkerhetsuniversi-

skulle dessutom kunna utvecklas till i internationellttet ett centrum ett
nätverk samarbetande universitet och därigenom bidra till stärkaattav
Sveriges position inom det internationella universitetsväsendet, särskilt
inom EU.

finns viktiga regionalpolitiska aspekter talar för etableringDet som
internationellt flygsäkerhetsuniversitet i Norrköping. flestaDeettav

i Sverige har högskola erbjuder kreativstäderstörre en egen som en
fåmiljö, påverkar utvecklingen i kommunen. Norrköping ärsom en av

inte har högskola. Viss högskoleverksamhetstäderstörre som en egen
drivs dock Linköpings Universitet i Norrköping, bl.a. i Institu-ävenav
tionen för teknisk utbildning ITU.

linje medsatsning ökad högskoleverksamhet i Norrköping iEn på är
Universitet. Universitetsstyrelsen ihos Linköpings tillsatte marssynen

ledning med uppgift finna utbildnings-1995 under rektors atten grupp
lämpliga förlägga till Universi-och forskningssatsningar Norrköping.att

befint-och kommunen arbetar med samlokaliseratetet gemensamt att
och universitetsutbildningar i Norrköping till det s.k.liga Dragsom-nya

finnsvid Motala där målet utvecklarådet Ström, Härär att ett campus.
redan ITU.

Norrköpings har strategiskt intresse kommunenDå kommun ett attav
hög kompetensnivå uttalat viljantillförs verksamheter på och har attnya

stödja etableringen flygsäkerhetsuniversitet i Norrköpingett genomav
elevernasmedverka till lösa såväl universitetets lokalfrågoratt att som

blir slutsatsen regionen Norrköping-Linköping harbostadsfrågor, så att
förförutsättningar framgångsrik lokaliseringutomordentliga etten av

flygsäkerhetsuniversitet, med Norrköping huvudort Linköpingochsom
stödjande basresurs.som

WAU-utredningen föreslår Flygsäkerhetsuniversitetet förläggs tillatt
Norrköping.Dragsområdet i

Huvudmannaskap och organisation1.8

WAU-utredningens utgångsförutsättning har varit försöka få till ståndatt
med huvudman. WAU-utredningen har emellertidlösning ICAO somen

policy organisationen går inkonstatera, ICAO:s inte medgermåst att att
huvudman för i medlemsstat. ICAO kanutbildningsinstitutionen ensom

administrationdäremot lämna stöd och hjälp på sätt,annat tex genom
teknisk rådgivning.elevstipendier och genomav
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WAU-utredningen har därför för söka lösning medstannat att en
huvudmannaskap, där ICAO:s stöd och positiva försvenskt respons

grundtanken tillgodogöras projektet inom för organisationenskan ramen
etablerade policy.

har funnit det finns mycket goda förutsättningarUtredningen attatt
förutsättningi Norrköping under deetablera WAU att treett av ur-

projektet, Universi-initiativtagarna till nämligen Linköpingssprungliga
Norrköpings kommun, aktivt sig iLuftfartsverket ochtet, engagerar

genomförande.projektets
institutio-utgångspunkt har utredningen olikaUtifrån denna prövat

kommit tillformer för lösa frågan huvudmannaskap ochnella att om
blir heltden bästa och okomplicerade lösningenslutsatsen attatt mest

speciellaunder Linköpings Universitet.inordna WAU-konceptet De
marknadsföringen extemfmans-förknippade medproblem, är av ensom

ochutbildning, anskaffningen finansiärerierad internationell sponso-av
internationella luftfartssek-fortlöpande kontakten med denoch denrer

Linkö-fast etablerad samverkan mellanföreslås lösastom, genom en
långsiktigtLuftfartsverket baserad påpings Universitet och ett sam-

lösningmedverkan tillsäkerställa kommunensarbetsavtal. För att av
samarbets-bostadsfrågor börlokalfrågor och elevernasuniversitetets

kommun tredjeavtalet Norrköpingsinkludera part.som
talablir det inte längre rättvisandeMed denna lösning ettatt om

stället föreslås benämningen "Flygsä-University"."World Aviation I
engelskaUniversitet, "Uni-inom Linköpingskerhetsuniversitetet"

Safety".International Aviationversity for
fullt delfår i denna lösningutbildningeninternationellaDen ut av

Uni-Linköpingserbjudsochakademiska kompetensden status som av
säkerställasluftfartsanknytningen kaninternationellaversitet. Den ge-

programrådCouncil" internationelltAdvisory"Intemationalettnom
ordinariemed Luftfartsverket.samarbetet Denoch det fastagenom
Tekniskai flygteknik vid Linköpingscivilingenjörerutbildningen av

sökavalmöjlighetbreddad för elevernaHögskola kan att enenges
frånflygsäkerhetsområdet tillvalspecialisering ämnenmot avgenom

kursutbud.lygsäkerhetsuniversitetetsF
fullständigadenluftfartssektom få tillgång till såvälkansvenskaDen

anordnadespecielltFlygsäkerhetsuniversitetetvidutbildningen som
för totala kursut-inom detvidareutbildningarochkortare kurser ramen

utbildningsstandard höjas.sektornskanbudet. Härigenom
skulle viljaLinköpings Universitetförskälflera godafinnsDet att

förstadetflygsäkerhetsuniversitet. Förvidmakthållaochdriva ettstarta,
profil.flygtekniskastärka regionensytterligarebidra tillskulle det att

iinstitutionakademiskbetydelsefullochintressantskapaskulleDet en
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samordningverksamhetLiTH:sutvidgningNorrköping. En genom enav
förvärdeskulle ocksåenligtWAU-utbildningen stortmed vara avovan

Någraregionen.ochUniversitetet argument:
flygområdettäckningtotalLinköping-NorrköpingDen avenger-

driftproduktion,ochkonstruktionutveckling,forskning ochmed
universi-ochmyndighetsverksamhetinfrastruktur,underhåll,och

säkerhetmedtetsutbildning tema.som
Tek-Linköpingsvidverksamhetendimension åtDen en nyger-

universitet.andraprofilunikochHögskolaniska gentemoten
käntUniversitetLinköpingsanknytninginternationell görStark-

flygföretagochmyndighetermedsamverkanochvärldeniute
framtidaför denåterkopplingvärdefullvärldenhelaöver ger

utbildning.ochforskninginriktningen av
min-tenderarochcivil prägelFlyg attLiTH-Den meraenger-

tordeDetta stort,militäraberoendetska vara avprogram.av
flygoperati-regionen. Denuniversitetet ochvärde förlångsiktigt

kom-säkerhetochcivil driftinriktning påmedverksamhetenva
ochutvecklingtekniskjämförelse medibetydelseiväxaattmer

Sverige.flygplan iproduktion av
samarbetekonkretochtill kontakterskapasmöjligheterMånga-
både iföretagoch östmyndigheteruniversitet,utländskamed

rekryterabörFlygsäkerhetsuniversitetetoch väst attgenom
skaparomfattning.betydande Detta storiutländska föreläsare en

helhet.UniversitetLinköpingsförutvecklingspotential som
inomorganisationsärskildbörFlygsäkerhetsuniversitetet ges en

karaktär.internationellaframhäver dessUniversitet,Linköpings som
Advisory"Intemationalellerprogramråd""internationelltbörBl.a. ett

intematio-på denförankringbredharledamöterCouncil" inrättas, vars
Flygsäkerhetsuniversitetetsrådgivande tillförnella att varaarenan,

och styrelse.föreståndare
kvalitetochakademisk stadgauppnåskallverksamhetenFör att

lektorat.ochprofessurerformiantal fasta lärartjänsterfordras ett av
säkerlångsiktigthapersonalen måstedelDenna permanenta enav

anslag.finansiering typav
tvåinrättarUniversitetLinköpingsföreslårWAU-utredningen att

nyck-Flygsäkerhetsuniversitetetsinomprofessurersäkerhetsinriktade
elområden.

professurernaÄmnesområdena är:föreslagnadeför nya
riskhantering.medriskanalyssäkerhets-ochTillförlitlighet,

handandrai ävenflygsäkerhethandInriktning i första men
samhällsområden.andrapå
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Människa-teknik-organisation-kultur: Den mänskliga faktorn i
komplicerade teknologiska system.
Inriktning i första hand på flygsäkerhet i andra hand ävenmen
på andra samhällsområden

För dessa tjänster fordras långsiktig finansiering fakultetsanslagöver
eller på t.ex. sektorfinansiering,sätt fonderannat eller donationsmedel.

övrigt bedömerI utredningen så många redan existerande lärartjän-att
vid LiU/LiTH i Flygsäkerhetsuniversitetetster den avseddaattengageras

stabiliteten uppnås.
De särskilda motiven för inrättandet dessa två professurer redovi-av
i betänkandets kap. 7.2. Motiveringamas tyngdpunkt ligger på detsas

svenska samhällets behov forskning och högre utbildning inomegna av
professuremas områden.

En satsning på de båda föreslagna, professurema vid Linköpingsnya
Universitet med placering i Norrköping kärnan i internationelltettsom
flygsäkerhetsuniversitet skulle, i förening med redan existerande resur-

vid Linköpings Universitet, skapa slagkraftigt Säkerhetscentrumettser
i Norrköping- Linköping till för säkerhetsutvecklingen inom främstnytta
luftfarten också för sjöfart, järnvägar, vägtrafik, kärnkraft ochmen
sjukvård/medicinsk teknik. Professuremas ämnesområden centrala förär
allt säkerhetsarbete. Bredden på de samhällsintressen, skulle till-som
godoses sådant säkerhetscentrum, talar för finansieringenett börattav
ske via fakultetsanslag till Linköpings Universitet.

1.9 Kostnader och finansiering

årligaDe driftkostnaderna för Flygsäkerhetsuniversitetet

totalaDe årli kostnaderna för Flygsäkerhetsuniversitetet har beräknatsga
till 14,0 milj. kr. vid antagning 120 elever år och milj.12,4 kr.av per
vid antagning 90 elever år. Motsvarande kostnader elev ochav per per
år blir 58 400 kr. vid årlig antagning 120 elever och kr. vid69 000av
90 elever. Dessa kostnadsnivåer sig fördelaktigt låga i internationellter
jämförelse, och synnerligen låga i jämförelse med kostnadsläget vid
World Maritime University WMU. Detta visar det fördelaktiga i att
bygga på det existerande Linköpings Universitet basresurs försom
Flygsäkerhetsuniversitetet i stället för etablera helt friståendeatt en
organisation.

WAU-utredningen föreslår lygsäkerhetsuniversitetetF siktaratt att
inledningsvis rekrytera elever90 år 15 specialisering och attper per
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vid kursläsårtill 500 USD9elevintäktemaerforderliga sättsde perca.
intäkterdessaextemfinansieradblir attUtbildningen7,30. genom

däriblandbiståndsgivareinternationellaarbetsgivare,eleversbetalas av
andraochorganisationerinternationella sponsorer.SIDA, stater,

universitetetsiingår inteuppehälleochförkostnaderElevemas resor
utbildnings-motsvarandefinansierade på sättförutsättsbudget, sommen

kostnaderna.
motiveradehuvudsakiprofessurema, ärtvåföreslagnaDe somnya

driftkostnadskalkylen,iingår intebehov,samhälletssvenskadet egnaav
kanProfessuremaundervisningskostnader.samtligatäckerändockvilken

i förstaförutsättsochmilj. kr. år4tillsammanskostaberäknas perca.
fakultetsanslag.finansieradehand genom

initialskedetKostnader i

motiveringarochkostnadsuppskattningarredovisadesärskiltEnligt
förinitialkostnadema attförslagWAU-utredningens attförutsätter

följandefinansieras sätt:Flygsäkerhetsuniversitetetetablera
6tilluppskattadetotaltkurser,Utvecklingskostnader för ca.

Luftfartsverket/Linköpingsfinansierastvå år,undermilj.kr av
mycket.likamedoch SIDAmilj. kr.3medUniversitet avca.

fi-anskaffaförförsta årende tvåunder attMarknadsföringen
genomförseleverrekryteraförochochnansiärer attsponsorer
kostnaduppskattadtillLuftfartsverketfinansierasoch avenav

gårDärefterandra året.milj.kr.och 1,0åretmilj.kr. första1,5
Flygsäkerhetsuniversitetetsimarknadsföringkostnader för

driftkostnader.
erfordras föråtgärderför dekommunNorrköpings somsvarar

kostnaderrimligaelevbostäder tillochlokalerfinnasdet skallatt
dess elever.ochFlygsäkerhetsuniversitetetför

föreslårFlygsäkerhetsuniversitetetetableringenunderlättaFör att av
lokalkostnademasigpåkommunNorrköpings tarWAU-utredningen att

kommunenochmilj. kr.totalt 2,7 attförsta årenunder de två ca.
villkorförmånligafåruniversitetettillmedverkasigdärefter åtar attatt

lokalbe-beträffandesamarbetetförhyressättningen. Forrnemagällervad
kommunen,avtal mellanireglerasfårlokalkostnader parternaochhov

fastighetsägaren.ochUniversitetLinköpings
kommerdetdåstartfasen,under attfinansieringenunderlättaFör att
skall kunnasida försvenskpåbeslut attbindande manerfordras vissa

WAU-utredningenföreslår attfinansiärer,utländskabörja intressera
bestämtfinansieringen ettSIDA garanterar avsvenska staten genom
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antal elevplatser under den första femårsperioden. Förslagsvis skulle 30
årliga elevplatser under fem år, vilketgaranteras skulle kosta 4ca
milj.kr. år under fem år, exklusive kostnaderna för elevernasper uppe-
hälle, beror hur andel dessa kostnaderstor elevernas hemsom av av
länder skall betala. SIDA förutsätter i sådana fall samñnansiering.
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Inledning2

Utredningsuppdraget2.1
.

tillkallaaugusti 1994sammanträde den llvid attbeslötRegeringen en
Sverigeiförförutsättningarnaundersökaför attutredaresärskild att

flygsäker-förbättrautbildning avseddhögreinternationell attetablera en
heten.

Öster-iLänsstyrelsenförföreträdaretill beslutetBakgrunden attvar
Luftfartsverket,Norrköpings kommuner,ochLinköpingsgötlands län,

InstitutHydrologiskaochMeteorologiskaSverigesSAAB-Scania AB,
överlämnathaderegeringenUniversitet tillLinköpingsSMHI ensamt
flygsäkerhetenbeskrevsflygsäkerhet. Därinternationell attskrivelse om

till tio gångerstatistik sämresammanställd ärinternationelltenligt upp
internationellÖsteuropa västvärldeni attoch samtu-länder äni en

framhöllsskrivelsensaknas.flygsäkerheten Ihöjakanutbildning som
såutbildning,sådanÖstergötland förlokalisering ettmöjlig ensom

WAU.UniversityAviationWorldkallat
intagitsdirektiven,innebörd framgårUppdragets närmare somav

betänkande.till dettabilaga 1som

initiativettillmotivochBakgrund2.2

Utbildnings-Chefen förochStatsrådettillskrivelseinitiativtagamasI
världendelaridet ärproblemetframhölls storaatt uppdepartementet av

påtaladesvästvärlden.i Det attflygarisk änhögretill tio gånger att
akademiskinternationell,förutsättningar upprättagoda attSverige har en

dettillsyftar mötaUniversity, attAviationWorldutbildning, ett som
Utbildningenflygsäkerhetsområdet.finns inomkunskaperbehov somav

luftfar-teknik inomochföretagsledningadministration,omfattaborde
Master-nivåförutsattesUtbildningendelsystem.samtliga varatens

utbildning.tvåårigiårskurseleveromfatta 100tänkaskundeoch enper
kanutbildningen garanteras.kvalitén påviktigtframhölls attDet som

Avi-CivilInternationaltillkopplasfördelmedbordeUtbildningen
luñfart.internationellförfackorganICAO, FN:sOrganisationation
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Motsvarande utbildning för sjöfartsområdet finns vid World Maritime
University i Malmö WMU, -institutFN kopplatär till Interna-ettsom
tional World Maritime Organisation IMO, FN:s fackorgan för sjöfarts-
frågor.

Initiativtagama påvisade det i Sverige finns unik kompetensatt en
inom flygområdet samlad i Linköping -Norrköpingsregionen. Man hade
funnit det fanns goda förutsättningar föratt lokalisera den föreslagnaatt
utbildningen till regionen. Bl. skulle Norrköpings kommun kunnaa.
erbjuda lämpliga lokaler vid den nedlagda Bråvalla flygflottilj, där
huvuddelen lokalerna skulle kommunen.övertasav av

Årsbudgeten för beräknadesWAU till drygtett 60 milj. kr. varav
hälften utgjorde kostnaderna for utbildningen och hälften kostnaderna
för studenternas uppehälle. Finansieringen beräknades ske via bidrag
från medlemsstater i ICAO, FN:s utvecklingsprogram stiftelser.och
Sverige och förutsattesFN finansiera tredjedel vardera, dvs fören
Sveriges vidkommande ungefär20 milj. kr. eller beloppca samma
varmed Sverige f.n. stöder WMU biståndsbudgeten.över

Norrköpings kommun förutsattes tillhandahålla undervisningslokaler-
kostnad, vilket värderades till 2-3 milj.utan kr. år. Kommunenna per

skulle behöva erbjuda studenthemäven för eleverna till självkost-ett
nadspris. Kommunen skulle detta vinna sysselsättningseffekter genom
tillkomsten WAU.av

2.3 Utredningsarbetets uppläggning

Med utgångspunkt i direktivens konstaterande de skillnadernastoraav
i flygsäkerhetsstandard mellan olika regioner och länder inriktades
utredningens arbete i första fas på genomgång tillgängligen en av
internationell flygsäkerhetsanalys. Syftet härmed fastställa vilkaattvar
orsakssamband kan ligga bakom de regionala och lokala skillnader-som

i flygsäkerhetsstandard, hur flygsäkerhetsutvecklingen sig iterna ett
globalt perspektiv, och utbildning i internationellt flygsäker-ettom en
hetsuniversitet kan tänkas bidra till höja flygsäkerhetsstandarden.att

På denna grundval utarbetades sammanfattning de väsentligas-en av
aktuella problemområdena för den internationella luftfartenste, säkerhet.
principförslagEtt skisserades till hur universitetsutbildning påen mas-

ters-nivå skulle inriktas för få de önskade effekterna. Med dettaatt
underlag söktes första samråd med ICAO:s rådspresident förett att
klarhet i de principiella förutsättningarna för ICAO sig iatt ettengagera
World Aviation University på liknande IMO gjort i frågasätt som om

o
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skeddesamrådMalmö.i DettaUniversityMaritimeWorld genom
råds-hosNordströmL-Esekreterareutredningensbesökpersonligt av

tillfälleVidMontreal.ivid ICAOKotaiteAssadpresidenten Dr samma
med IATA,sekretariat,ICAO:smeddiskussionertekniskafördes

företrädaremedMontrealAssociation, i samtAirInternational Transport
FoundationSafetyFlightBoard ochSafetyTransportationNationalför

utbild-uppläggetprincipiellai dethållbarhetenföri USA pröva avatt
dubble-innebära någonskulleinteförslagetbekräftelseoch fåningen att

nivå.motsvarandepåutbildningarexisteranderedanring av
NordströmL-EutredningeninomarbetsgruppfortsatteParallellt en

förutbildningsprogramdetaljutfonnningenmed ettOlssonoch M.I. av
flygsäkerhetfor är ettUtbildningUniversity.AviationWorldett

utredningenochtolkningar,vidsträcktamycketkanområde, gessom
konkrettillräckligtframlägganödvändigtdet ettfann somprogram,

Program-flygsäkerhetsanalysen.definieratsbehovde avmotsvarar som
ochresursbehovberäknamöjligtdetgjortdetaljeringsgrad har attmets

Linköpingsinomanvändsstandardmetodermed dekostnader som
Högskola.Tekniska

principförslagutredningenssammanfattningengelskspråkigEn av
ochICAOmedsamrådskriftligtförharkursspecifikationer använtsoch

Sverige.samråd inomtekniskaförslutskedeutredningens samtiIATA
bedrivamöjligheternautredningen atthar prövatdirektiven enEnligt

huvud-internationellmedSverigeiinriktningmed dennaverksamhet en
internatio-klarlagtsdetSedanhuvudman. attsvenskrespektive enman

fokuse-utredningsarbetetharrealiseraskanintehuvudmannaskapnellt
lösningdennahuvudmannaskap. Försvensktmedlösningpårats en

Resursbehovsamverkansfonner.ochorganisationtillförslagredovisas
utformats.finansieringtillförslagochberäknatsharkostnaderoch
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internationella3 Den

ñygsäkerhetsutvecklingen

Översikt och historik3.1

Chicagokonventionen och ICAO3.1.1

konvention internationellcivila luftfarten 1944 årsDen styrs av om
artiklarChicagokonventionen. Konventionens 96civil luftfart, den s.k.

privilegier och förpliktelser. ICAOde anslutnafastställer staternas
principer ochför administrera dekonventionenskapades attgenom

har i dagslägetsig. Ca. 180staterna enat statervaromarrangemang
kontrakterande i detoch därmed s.k.ratificerat konventionen är stater,

Nationemasmedlemsstater.följande förenklat kallade ICAO Förentaär
för luftfartsfrågor.fackorganFN

Intemationalgrundvalen för antagandeChicagokonventionen ger av
kallade ICAORecommended Practices, i det följandeStandards and

flygverk-internationellrekommendationer, reglerarstandards och som
konventionen.publiceras i s.k. till Annexensamhet och Annex ärsom

regularitet och effektivitet, ochinriktade luftfartens säkerhet,på staterna
enhetlig-föråtagit sig samarbeta uppnåhar i konventionen störstaattatt

och organisationstandards, procedurerhet i regler,
generalför-dess Assembly, ellerbeslutandeICAO:s högsta ärorgan

normaltrepresenterade, ochsamtliga medlemsstatersamling, vari är som
Council,församling väljertredje år.sammanträder Denna ettettvart

ansvarigt införför medlemsstater. Councilråd, med 33 ärrepresentanter
standards ochuppgifter beslutaAssembly. dess ICAOEn är att omav

och införa dessa irekommendationer annexen.
kommittéerstöds antalCouncil leds rådspresidenten. Det ettavav

förfogande finnstill hela organisationenskommission, ochoch etten
sekretariat generalskreterare.lett av en
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Haveridatabaser och flygsäkerhetsanalyser3.1.2

finnsICAO-sekretariatets byråer, Air NavigationInom Bureau,aven en
enhet med för haveriutredningsfrågor. Enheten bl.sköter ettansvar a.

datasystem med haveridatabas, till vilken medlemsstaterna ärstort en
skyldiga enligt detaljerat formulär omedelbartatt ett rapportera om

haveriutred-haverier och tillbud med luftfartyg viss storlek ochöver om
haveridatabasningarnas de fárdigställts. Med hjälp dennaresultat när av

globaltpublicerar viss statistik haveriutvecklingenICAO över sett.
detregional statistik, eftersomutarbetar inte ICAO någonDäremot

organisationen vissa regionerolämpligt på det pekarsättet utansetts att
eller andra.och länder bättre sämre änsom

frånmöjlighet beställa speciella analyserMedlemsstaterna har att
ocksådatasystem, och många och enskilda företag harICAO:s stater

detLuftfartsinspektionen driver exempelvisSvenskasystem.egna
haveridatanordiska NORDAIDS, innehållersystemet somgemensamma

Återkomman-länderna jämte Kanada och Tyskland.för alla de nordiska
internationella semi-publiceras i samband medde flygsäkerhetsanalyser

Safety Founda-konferenser anordnade exempelvis Flightnarier och av
flyg-amerikansk stiftelse for främjande flygsäkerhet,tion en avav

ofFederationsamarbetsorganisation the Internationalbolagens IATA,
International publi-flygtidskriften FlightAirworthiness, m.fl. Den stora

återkommande flygsäkerhetsöversikter.cerar
urvalefterföljande avsnitt WAU-utredningen visstI presenterar av

Syftet härmedfrån ovanstående källor.statistiska uppgifter och analyser
utvecklingstendensemaaktuella flygsäkerhetsläget ochbelysa detatt

tackaröverväganden. Utredningengrundval för utredningens senaresom
InternationalSkandiaCommercial Airplane ochsärskilt Boeing Group
presentation.figurmaterial förmedgivanden utnyttja deras dennaför att

ochStatistiska mätetal for haveririsk3.1.3

flygsäkerhet

beskrivaanvändas förantal olika mätetal kanfinnsDet attett som
betraktarflygsäkerhetsnivån. Allmänteller dess omvändning,haveririsk

följande kategorier:ivi haverier
innebärande haveri-haverier dödlighaverier med utgång,fatala-

omkommit;flera harvilka ellervid personerener
haveri-klassificeradevilket betyder händelserhaverier,alla som-
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enligt ICAO:s Annex och kan innefatta13 haverier meder
omkomna, med personskador, och/eller med materiella skador

inte helt obetydliga.ärsom
s.k. hull loss accidents, på svenska olyckor med total-närmast-
förlust flygplanet, i det följande kallade totalhaverier. Inne-av
börden dessa haverier flygplanet fått skadorsåär att attstoraav
reparation inte ekonomiskt försvarlig. inteDet alltid någonär är

dödas eller skadas vid totalhaveri, varje sådantettperson men
haveri har mycket katastrofpotential. alla90 %storen somav
omkommer det i haverier i denna kategori. Antalet total-gör
haverier därför viktigt mått vid värdering flygsäker-utgör ett av
hetsläget.

risk eller säkerhetsnivåFör måste ställa antalet haveriermätaatt man
relation till riskexponeringen.i något mått på vanligaste mätetalenDe

för risk är
antal haverier fatala, totalhaverier eller visstsamtliga för ett-

flygtimmar,antal eller miljon timmar;10 000, 100 000 1t.ex.
och

haverier visst flygningarantal antal flygavgéngar.ettper~
tal kan ochlätt inverteras mått flygsäkerhetsnivå:Dessa påettge

exempelvis kan visst flygbolag konstateras ha säkerhetsnivå på 2ett en
miljoner flygtimmar fatalt haveri medan kanske endast harett annatper

flygtimmar fatalt haveri, dvs tio säkerhets-200 000 gånger lägreper en
mva.

finns varianter och vilketDet många andra på statistiska mätetal, som
given situation syftet medlämpligast använda i beror dels påär att en

j analysen, dels på tillgängliga data.l

globala haveriutvecklingen för3.1.4 Den tunga
jetflygplan

förjetflygplan introducerades i slutet 1950-talet ochTunga svarar nuav
kommersiella flygtransportarbetet. Vid slutetdominerande del deten av

flygplankategori loggat miljoner avgångar ochhade denna 2681993av
nedan visar utvecklingen frek-miljoner flygtimmar. Fig. 1400över av
från till med kommer-totalhaverier miljon 1959 1994startervensen per
kg.siella jetflygplan vägande 27216över
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flygsäkerhetsutvecklingFigur 1 Världens

med kommersiella jetflygplanTotalhaverier

°° I I I I I I II
utesluta -5° -Sabotage

Militärahandlingar- frånOSS/USSRFlygplan-
40

Årlighaveri-
frekvensper 30miljonstarter

20 V
10 L

/
/- Ze ..—,o 80 82 84 86 90 92 9462 64 66 68 70 72 74 76 7860

År
GroupKälla:BoeingCommercialAirplane

minskadefiguren hur haveririskenmycket klartframgårDet av
första mittensärskilt under decenniets år. Från1960-talet,snabbt under

risknivån förblivit iutvecklingen planat och1970-talet har stortutav
total-genomsnittliga risknivån 1,35den påIdag liggerkonstant.sett

haverier miljon starter.per
flygsäkerhetsstandard underjetflygetsförbättringensnabbaDen av

flygmaterielenväsentliga förbättringar itillskrivastiden kanden första
förbättrad pilo-generationens jetflygplan,andraförsta till denfrån den

isimulatorer och förbättringavanceradealltmertutbildning genom
visu-installation elektroniskt ochexempelvisinfrastrukturen genom av

i anslut-visar haveriutvecklingenflygplatser. Fig. 2glidbanestöd videllt
flygplansgenerationer.introduktionensuccessivatill denning av nya
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Figur 2

Totala haverier
Kommersiella jetflygplan 1959-1992

19581960 CometIV- 707/720SzrlrritlonenDora
680/990

19631968 727— Trident
VC-10Andra BAC111generationenDC-9
737-100/200

19701974 747- DC-10Tldlgabred- 10buklgatyper
19811990 DC-9-80MD-80- 767

757
A310
BAe146
F100
737-300/400
A320
747-400

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Haverier miljonstarterper
Källa:BoeingCommercialAirplaneGroup

höga för Airbushaverifrekvensen A320 får tillskrivas introduk-Den
tionsproblem människa-maskini samspelet i höggradigt automatiseratett
flygplan.

Fig. illustrerar haveririskema fördelat jetflyg-3 hur sig flygfas förpå
haveriema visar sig inträffat1959-1992. Det 65 % haveriema haratt av
under och landningsfasema, vilka tillsammans endaststart- representerar

den genomsnittliga flygtiden6% timmar.1,6av om
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3Figur

Totalhaverier
1959-1992kommersiella jetflygflottaVärldens

på genomsnittligflygtid 1,6timmarexponeringstidiFördelning flyglas med procent omav en

Olycksproeent 41425.2
:--9-"-—j-——

i"T Ned- Begynnelse-sngnrng Färd
lnflygnlngstlgnlng4.57.4— 12.37.2

60.0
4-°2° flygtldProcentav

GroupKaila:BoeingCommercialAirplane

flyghaveriertillorsakerDominerande3.2

orsakfastställtihaveriutredningarTraditionellt har utmynnat att enman
amerikanskolyckan. Enbidragit tillfaktorerantaleventuelltoch ett som

haverier inomtillbidragande faktorerochorsakersammanställning över
resultat:följande1969-1978linjetrañkUSA-certifierade företag i gav

förekomstProcentuellfaktorOrsak/bidragande
62,0%Pilot
47,0%personalAnnan
42,4%Väder
13,6%Diverse

9,1%System
7,6%Motorinstallation
6,1%Flygplats/Trafikledning
6,1%Landningsställ
6,1%Flygplansstruktur
4,6%fastställt

OSV.
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Procenttalen till då flera100 faktorer kan förekommaänsummeras mer
haveri. Mänskliga felfunktioner alltså vanligt förekommande iärper

haveriförlopp, på sådana felfunktioner harsynsättet nyanseratsmen
under år. häromSe i kap. 3.3.5.senare mera

Ett haverianalys visas i Fig. nedan.sätt 4 Ettannat att presentera
antal säkerhetsproblem, framkommit centrala i haveriutred-som som
ningar, har listats i storleksordning efter det antal omkomna ärsom
hänförbara till problemställning, och potentiellt hade kunnatresp. som
räddas hade undanröjt problemet.om man

Figur 4

Säkerhetsfrâgor relaterade till antal omkomna
Hela världen 1982-1991

Terrängkollisionmedfplunderfullkontroll 2169UCFIT
Underhållochinspektion
Förloradkontroll/okonlrollerban
Flygtrafikledningssystemochkommunikation
lnflygningochIandning,CFIT
Kraschöverlevnadrök/eld-
Rökleld flygningunder
Avisning påochanti-isbehandlingmarken
Vindskjuvning
Motonelmedskadorutanförmotorn
Stanifelaktigkonfiguration
Flygplatskontrolimarkoperationerav
Avbrutenstart

0 1000500 1500 0002 2500‘ CFITControlledFlightIntoTerrain-
Källa:BoeingCommercialAirplaneGroup

Det framgår figuren, dominerande problem för flyget glo-att ettav
balt har varit terrängkollision med marken med flygplanet under fullsett
kontroll s.k. CFIT= Controlled Flight Into Terrain. område harDetta

föremål förvarit intensiva insatser från ICAO:s sida och i särskiltett
drivetprojekt Flight Safety Foundation. aktionsprogram tagitsEtt harav

fram.
intressant iakttagelse framkommerEn granskar motsvarandeom man

sammanställningar för företag från enbart tämligenUSA. CFIT därär ett
obetydligt problem vid trafik i USA problem ameri-störreett närmen

företag flygerkanska utanför harUSA. Europa frekvens dessastörre av
händelser den högsta risknivånUSA, uppvisar regionerna Afrikaän men
och Latinamerika.

Fig.illustreras i Figuren behandlar flygsäkerheten världenDetta i
1970-talet, delsgenerellt fördels CFIT-olyckor 1983-1992. Gröna
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hög-under 1970-talet, rödalågriskområdenområden på figuren varvar
under denolycksrisken försifferrutoma CFITriskområden. I anges

regionalatill deviss illustrationtidsperioden. Figuren ger ensenare
flygsäkerhetsstandard.iskillnaderna
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Figur 5

. .

W

Ii
TT

:

C
2

V

I

2 15-0596



Kapitel34 3 SOU 1995:57

problemaktuella och möjligheter3.3 Mest

Utvecklingsländemas situation3.3. l

ikunnat skillnaderårtionden tillbaka har uppenbaraSedan noteraman
gäller denflygsäkerhetsnivå mellan olika regioner i världen detnär

högrefinner regioner med till tio gångerluftfarten. Mantunga upp
skillnaderandra. rådergenomsnittliga risknivåer Det ännu störreän

Safety Icarusindividuella Flight Foundations Com-mellan operatörer.
följande jämförelsetal Ref.mittee har 14:presenterat

ombord-går ombord årligen. denmiljard FörNära passagerareen
inblandadgenomsnittliga bliden riskenstigande är attpassageraren

miljoner,mindrehaveri där omkommer, 1 på 4,4någoni änett om
internationella "F lag . Bero-Carriersflyger med operatörerman

miljo-mellan och 1:11risknivån 1:260 000ende på bolag varierar

ner.
Liknandealltså från tilli säkerhetsstandard 1 42.Variationen är

InternationalSkandiaflygförsäkringsbolagetstatistik framtagen gerav
innebärgod överensstämmelse.dvs mycket Dettarelationen till 38,1 en

valmöjlighetval flygbolag i den månberoende påatt avpassagerare,en
val.vidgånger högre risksig för 40finns kan än annatettutsätta ca

otillfredsställande situationtillförklaringar dennafinns mångaDet
ochkunskaperuppenbarligen finnsdärför detotillfredsställande att-

högre säkerhet vad mångamycket operatörermetoder nå så änatt en
till ICAO:sUtvecklingsländemas förmåga levaförmått uppnå. att upp

beroendeperspektivetrekommendationer i det kortaochstandards är av
såvälinternationellt stödsituation och tillgångenekonomiskaderas

tekniskt bistånd.i formfinansiellt avsom
den däravutbildningsnivå ochlandetstidsperspektivlängreI ärett

företagandeledarskap ochförmågan till störreutgående ännuavegna
ochriskrelation tilloch företagskultur iNationell kulturbetydelse.

säkerhets-betydelsefull, liksom de individuellamycketsäkerhet kan vara
myndigheter,nationellanyckelpositioner inomiattitydema hos personer

ochmarkanläggningartillhandahållerorganisationerflygföretag och som
ellernaturligtmåhändaluftfarten. Detmarktjänster åt annatär ettom

myckethemsöksi länder,allvarligt störreflyghaveri inte så avsomses
sinflyglinjer förinternationellabehöverkatastrofer. Men om man

till de intematio-luftfartsstandardsinländernautveckling måste anpassa
flygföretagsåvälavseende påmednellt fastlagda somegnanormerna

utländskatillhandahållsmarktjänsterochmarkanläggningar som
skillna-blirflygpassagerarevärldensmedvetnaJuoperatörer. ommera
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dema i risknivåer, medvetna val flygbolag kommer attmera av man
valmöjlighet finns, eller också kommergöra, undvika risk-attom man

lander inte oundgängligen behöver dit.om man resa
uppenbartDet det finns potential förär förbättringatt storen av

flygsäkerhetsstandarden i länder med problem överföringgenom av
kunskap och metodik, bidragit till mycket högre flygsäkerhets-som en
standard i bättre lottade länder. flygsäkerhetsinriktadEn ledarutbildning
på universitetsnvå borde verksamt medel uppnå detta mål,ett attvara
eftersom med sådan utbildning skulle nå i ledandeman en personer som
ställning kan förväntas påverka attityder och utveckling både före-på

och myndighetsnivå. positiv utvecklingEn förutsätter samtidigttags- en
stabil bas den grundläggande yrkesutbildningen piloter,attgenom av
kabinpersonal, flygledare, flygtekniker och övrig markpersonal genom-
förs kvalitativtpå hög nivå.

Situationen f3.3.2 i d Sovjetblocket

fundamentalaDe förändringar inom luftfartssystemet i f dägtsom rum
Sovjetunionen har skapat risker inom luftfarten, manifesteratnya som
sig i betydande antal haverier under kort tid.ett

lygsäkerhetsstandarden i Sovjetunionen harF aldrig kunnat fåman
full klarhet i därför information och statistik helt enkelt inteväst, attom
lämnades Därför redovisades all internationell haveristatistikut.
exklusive Sovjetunionen, tidigare skäl exklusiveävenav samma
Folkrepubliken Kina. Med den ökande öppenheten detunder senaste
decenniet har dock kunskaperna successivt ökat, det statistiskaäven om

fortfarande bristfälligt.underlaget Skandia International harär t.ex.
haveriutvecklingenredovisat för kommersiella jetflygplan med en sepa-
för OSS/USSR Oberoendekurva Staters Samvälde Sovjetunio-rat resp.
fig.6. brist på statistikunderlag flygtid ochnen, I avseende antalse

flygningar redovisas olyckskvoten antal flygplan. medförDettaper en
felkälla vid jämförelser med andra regioner, eftersom utnyttjningsgraden

flygplanen direkt påverkar haverikvoten. Eftersom Aeroflot ävenav
uppehöll militär transportberedskap hade mycket fler flygplanen man
i förhållande till det civila transportarbetet andra länder. medförDettaän

haveristatistiken vad verketden i självaän är.att utser gynnsammare
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Figur 6
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haveriutvecklingenfig. försämringkan också 6Man attse av en av
försämring harredan före Sovjetunionens upplösning.börjar Denna

bekräftats ryskesedan ytterligare något den trans-accentuerats, som av
skriftväxling med generaldirektör i april 1994.portministem i IATAsen
Sovjetunionens sammanbrott och decentraliseringenOrsaken tillskrevs

civil luftfartsadministration.av
enligt uppgift piloter ochgamla Aeroflot fanns 000det 51I ca ca.

Aeroflotenheter för varje del-anställda fördelade regionala600 000
enheter skötte såväl flygverksamhetrepublik. regionalaDessa som

hårt centralstyrdoch flygtrafikledning. Verksamhetenflygplatser var
driftinstruktioner och underhållsföreskrifter centraltprocedurer,med

materiel-från Moskva. underhåll ochutarbetade och utgivna Tyngre
fördelat specialverkstäder i unio-för flygplantyp påöversyn varresp.

tillPrissättningen flygbiljetter hade ingen relationolika delar. pånens
kända.för verksamheten, vilka knappastverkliga kostnadernade varens

fannsAeroflot delats i flygbolag, och dethade 2001994 upp ca. nya
och privatägda flygföretag registrerade. Påstatliga 209inom OSS 157

skiltde baltiska har samtidigtexempelvis imånga håll, staterna, man
flygtrafikledning och flygplatsdrift ochfrånflygbolagsverksamheten

normalt i västliga länder.vaddärmed sig till äranpassat som
hardecentraliseringen flygbolagsverksamhetenplötsligaDen av

varje flygföretagsförutsättningar, då detskapat helt är attansvarnunya
överensstämmelseunderhållsinstruktioner idrift-ochsinautarbeta egna

tillsynoch understandardsnationella regler och ICAO:smed staten.av
haråterupprättadei de ochförutsättningarnajuridiskaDe staternanya

inledningsskedet, och därtill kommerbristfälliga ivaritsaknats eller att
upprätthålla de lagar finns. Dettasvårigheterhar ettattstaterna gersom

oansvarigtnogräknademindreför operatörer att ettutrymme agera
flyghaveri har inträffat grundfinns också exempel påDet attsätt. av

besättning under tvingatsvapenhotbeteende,direkt olagligt taattt.ex.
för mycketoch last.ombord för många passagerare

dock verksamheten säkerhetsni-upprätthåller påMånga operatörer en
gamlai det fungerargodi fall lika Dettavå, är systemet.vart somsom

flygmaterielen, in-äldre följer de gamladenbibehållerså länge man
reservdelsförsörjning stödoch nödvändigtsäkerställerstruktionerna och

baltiskade flygbolagen harOSS. Ispecialverkstäder inomfrån man
har hårdvaluta betala med. Delängefungerar såhävdat detta attatt man

förutsättningarna detta villkor kanmarknadsekonomiska gör att varanya
Övergången flygmateriel, många,eftersträvasvästligtillkritiskt. som av

teknisk, flygoperativ ekonomiskochprobleminnebär dock helt avnya
för de flygföretagen.art nya
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allmännaDen utbildningsnivån inom det tidigare sovjetiska luft-
fartssystemet förefaller ha varit hög. Det finns därföratt gott om perso-

i det luftfartssystemet har goda tekniska och operativaner nya som
grundkunskaper och lång erfarenhet. behöverDe dock utbildning påen
hög nivå, dem den nödvändiga förståelsen för det intemationel-som ger

luftfartssystemet enligt ICAO:s principer, kunskaper företagsled-om
ningsmetoder för kvalitet och säkerhet, marknadsekonomi samt ny
teknologi och människans roll i samspelet med denna. Härigenom skulle
den dramatiska förändringen för luftfarten inom tidigare Sovjetunionen
och de anknutna till kunna underlättas ochstater systemsom var samma
högre säkerhet uppnås.

Vissa oförmåga3.3.3 uppfylla destaters att

internationella förpliktelsema

problem,De diskuterats i de båda föregående avsnitten, har undersom
de manifesteratsåren i situation inneburit USA börjatsenaste atten som

trafiktillstånd för företag från länder, inte lever till sinavägra som upp
skyldigheter enligt Chicago-konventionen.

fundamentalEn princip i konventionen ochcertifikat, licenserär att
godkännanden utfärdade medlemsstat skall giltigaerkännasav en som

andra medlemsstater, förutsättningunder utfärdade ide är över-att sav
ensstämmelse med ICAO:s standards. förpliktelse för varjeDet är en g
medlemsstat underrätta ICAO viss standard inte kan uppfyllas. ‘att om en

fall harsådant andra medlemsstaterI själva bestämmarättenett att om
de skall operationer, påverkas avvikelse frånsådanacceptera som av en iistandard. Om exempelvis saknar lagregler bestämmelser förochstaten

flygbolag,certifiering eller den saknar kompetens ochav om resurser
för säkerhetstillsyn benämnd Safetyav ICAO på tidutövaatt senare
Oversight sina flygbolag, då avvikelse fråninnebär dettaöver en
ICAO-standard och andra har inte förpliktelser enligt kon-någrastater
ventionen frånflygplan berörda tlygföretag i sitt territo-att acceptera
rium.

Vid den 29:e sessionen ICAO:s Generalförsamling 1992 antogsav
resolution of Safety Oversight FörbättringA29-13-Improvement av
säkerhetstillsyn. hade hademånga medlemsstaterDet noterats, att
problem med minimikraven enligt ochuppfylla Chicagokonventionenatt
dess förpliktel-Annex, och de kunde ha svårigheter uppfylla sinaatt att

enligt internationell lag säkerhetstillsyn sina flygföretagsutövaattser av
operationer. Generalförsamlingen uppmanade medlemsstaternaenträget
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tillämpningensäkerställaskalllagstiftning,nationellasinöveratt somse
procedurersinaockså igenomförpliktelser, ochkonventionens attav

tillämpning.effektivasig derasförvissasäkerhetstillsyn förför att om
sådanharmedlemsstater,allauppmanadeGeneralförsamlingen som

tekniskochfinansiellönskar, medsådebiståmöjlighet, stater,att som
flygtöretag.sinasäkerhetstillsynförhjälp att ta avansvar

Ad-AviationFederalluftfartsmyndigheten FAAamerikanskaDen
förmåganför utvärderapåbörjade år 1991ministration attett program

flygföretagsäkerhetstillsynantal länder överhos utövaatt somett
brevsådan trafik. Itillstånd förbegärteller hadetrafikerade ettUSA

generalsekre-chefen för ICAO:sinformerade FAA199430daterat mars
integranskatsdittillsmedlemsstaterdetredjedelartvåattterare, somav

bl.säkerhetstillsyn. brevetminimistandards för l sägsuppfyllde ICAO:s
översättning:svenskföljande ia.

problemenflesta sigindikerar degranskningsresultat rör"Våra att
civil Iuflfart. Derasförmyndigheternahosbegränsningar pro-om

utbild-bristerkombination iresultatförefallerblem avav envara
teknisktlitenmyndighet, förochdefinitionbristandening, av ansvar

klartstårotillräckliga Detpersonal ochkvalificerad att enresurser.
åtgärdas.ochoroande måstesådan situation är

flygningar isitt beslutmeddelade FAAseptember 1994 stoppaattI
levainteländer, konstateratsantalfrånUSA operatörer ett uppsomav

meddeladeflygföretag. FAAsäkerhetstillsynförpliktelsertill sina avom
länderallatäckautvärdering försinfortsättaavsåg attockså att man

kunde tänkasdeindikerade,Andratilloperationer USA. attmed stater
åtgärder.liknandevidta

visaråtgärderunilateralanödgas vidtapå dettaolika länder sättAtt
harinteICAOsåtillvidaChicagokonventionenisvaghetpå somen

förpliktelseruppfyller sinamedlemsstatersäkerställamandatnågot attatt
kanVad ICAOavvikelser göraåtgärdervidta någraeller noteras.att om

begärsdetoch stöd,biståndtekniskti mån avär att omgeav resurser
berördaden staten.

säkerhetsinitiativ för mötaannonserade ICAO attoktober 1994 ettI
Programme.OversightSafetyThe ICAOsituationen,beskrivnaden

medlems-på begäranICAO,Kämpunkten i detta är att enavprogram
eventuellaidentifieraförICAO-teamsändaskall kunna attettutstat,

Härige-åtgärder.föreslåsäkerhetstillsyn ochföribrister systemstatens
ICAO-från medlemsländeraktionerunilaterala ersättasskulle avnom

internationellatilltilltron detönskvärt för systemet.vilketinitiativ, är
bistånd förteknisktsedvanligterbjudaskall ICAO kunnaandraI stegett

har konstateratICAOproblemen.identifieradetill lösa dehjälpa attatt
region.begränsade till vissglobala och inteproblemen äratt
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WAU-utredningen konstaterar den här beskrivna utvecklingen påatt
tydligt och påtagligt visar konsekvensernapåett skillnadersätt de iav

säkerhetsnivå tidigare illustrerats haveristatistiken. Stater medsom av
högt utvecklad luftfart och starka samhällskrav säkerhet i allmänna
transportmedel kommer helt enkelt inte deras medborga-att acceptera att

för onödiga risker trafikutsätts från med bristfälligastaterre genom
säkerhetssystem.

Vissa oförmåga leva till sina internationella förpliktel-staters att upp
innebär därför hot deras flygtransportsystem och kan fåett motser

skadliga effekter på deras samhällsekonomi. Andra kan skydda sigstater
och sina medborgare flygplan och flygföretag frånutestängaattgenom
länder med problem, vilket kan leda till de isoleras och derasatt senare
möjligheter till utveckling turism och näringsliv minskar.annatav

ICAO-initiativ,Det nyligen tagits, erbjuder hjälp stater,som som
så önskar, identifiera sina problem. Detta uppgift kort sikt.påatt är en
På medellång sikt kan ocksåICAO tekniskt bistånd för hjälpaattge
berörda lösa de problem identifierats i den första fasen.stater att som
Med sannolikhet detta frågastörsta åtskilligaär en om en process om
år i varje land, i den mån det går få fram de personella och ekono-att
miska biståndsresursema, något inte förefaller säkerställt. Teknisktsom
bistånd ordnas traditionellt internationella ställs tillatt expertergenom

lands förfogande för viss tid, eller konsultarrangemang. Närett genom
de internationella och konsultema lämnar måsteexperterna scenen,
mottagarlandet ha utvecklat sin personal och ledningsförmåga för att
kunna fortsätta den inledda processen.

WAU-utredningen utbildning i verksamhetsledningattanser, om en
för flygsäkerhet aviation safety hög nivåmanagement på och täckande
alla aspekter det civila luftfartssystemet skulle kunna erbjudas deav
berörda så detta effektivt hjälpa dem lång-staterna, sättett att attvore
siktigt skapa förutsättningar leva till Chicagokonventionensatt upp
förpliktelser. skulleDet innebära logiskt komplement till ICAO:sett
initiativ kort och medellång sikt.

Stagnation3.3.4 i säkerhetsutvecklingen globalti

perspektiv

globala förbättringen flygsäkerhetenDen för jet-operationer harav
planat sedan nivå haverier15-20 år på 2 miljon flygav-ut c:a en av per
gångar. Vid miljoner flygavgångar14 år innebär det denna delattca per

flygtransportindustrin har ungefär haverier30 år, med 500-600av per
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dödsoffer bland och miljarder försäkra-5 USD enbart ipassagerarna c:a
de skadekostnader varje år. Ref långvariga i flyg-14 Den stagnationen
säkerhetsutvecklingen visar, det inte påtagliganågragörsatt system-om
förändringar eller i säkerhetsarbetet, haveririskenkommertas nya grepp

ligga kvar oförändrad nivå. Medpå ökande trafikmängd och alltatt
flygplan kommer detta leda till förluster i människoliv ochstörre att

skadekostnader blir oacceptabla för allmänna Redan vidopinionen.som
nuvarande måttliga trafikökning 5% årligen kommer detom ca om ca

år förekomma haveri i10 veckan inom jetflyget världen över.att ett
Genomsnittliga antalet omkomna inom den sektorn kommer att vara ca
1000 år. Därför måste haverifrekvensen sänkas, och flyg-personer per
transportbranschen söker efter metoder åstadkomma detta.att

kommer inte lösa problemen i de länder harDet attatt vara nog som
risknivåer. Förbättringar medsärskilt höga måste också ske i länder

haveristatistik, eftersom dessa för delstor trans-gynnsam svarar en av
portarbetet. Avancerad utbildning i företagsledning för kvalitet och
säkerhet och i riskhantering medel främja utvecklingenär ett att mot

säkerhet i välutvecklade länder. Eftersom ömsesidi-högre det finnsäven
beroenden mellan flygföretags säkerhetsprestanda finan-och dessettga

siella styrka krävs också ömsesidig förståelse mellan dem i företageten
för den affärsmässiga och finansiella sidan och demsvarar somsom

och syftan-för säkerheten i operationer teknik. ledarutbildningEnsvarar
därför dennade till högre säkerhet måste täcka hela fältet och främja

ömsesidiga förståelse.

Människa teknik organisation kultur:3.3.5 - --
Mänskligt felhandlande i perspektivnytt

mänskliga faktom identifierats den domineran-s.k. har längeDen som
hänförstill flyghaverier. alla luftfartsolyckor påde orsaken 65 90% av-
tendenseneller till denna olycksorsak. Traditionellt harsättannatett

förknippa den olycksorsak medvarit mänskliga faktom ettatt som
piloten,felhandlande, eller brist handlande, från den individ, oftastpå

befunnit sig längst sistai den operativa kedjan och varit denut somsom
negativhaft möjlighet påverka händelseförlopp i positiv elleratt ett

handlande oftaresultatet blivit haveri dennariktning. Om harett persons
haveriutredningen. Sedandefinieras huvudorsak vidkommit att som en

bidragande faktorer.angivitskan det också ha antalett
utvecklings-omfattande forsknings- ochUnder flera decennier har
maskin ochned på samspelet människaarbete världen lagtsöver -
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eliminera felfunktioner i detta samspel. Mycket positivtmöjligheterna att
detta område har fortfarande högsta aktualitet.har åstadkommits, men

automationen ochden höggradigaproblem har uppståttNya genom
flygplan, ställer krav samspeleti moderna pådatoriseringen som nya

inträffade med Airbus ihaverier A 320människa maskin. De ettsom—
dennaintroduktion exempel problemefter desstidigt skede är art,av

Figurhelt bemästrades,inledningsvis inte sesom
normalmänskligt felhandlandebetraktasEnligt nutida synsätt ensom

och intebeteende, möjligt förutsemänskligtkomponent i är att somsom
indikation under-Felhandlandet kanelimineras.helt kan vara en

utbildningutrustning, i urval ochkonstruktionmisstag iliggande avav
risken förorganisation kan hanterai procedurer. Enpersonal eller

finns ochdenfelhandlandemänskligt attatt acceptera att genomgenom
felhandlande lederför förhindrabehövsbarriärerbygga de att attsom

stödaktivtskall lyckas krävsdettatill olycka. För att engagemang,en
sida.företagsledningensfrånoch delaktighet

före-uppmärksamhet den rollökadår harUnder ägnats somsenare
kedjaspelat eller kan spela iorganisation hartagsledning och en av
har sketthaveri eller tillbud.till Dettaleder framhändelser ettsom

för olyckor inom andraluftfartsolyckorsåväl för transportgrenar.som
of Enterprise utanförfärjekatastrofen med Herald FreeExempel härpå är

ijärnvägsolyckan vid JunctionClaphamochRef 7Zeebrugge 1987
haverutrednings-ledamöterna USA:sRef 8. Endecember 1988 avav

i haveriutredningarLauber, har antalJohn K.myndighet NTSB, Dr. ett
företagsledning,denbelyst vitala rollRefföredrag 31, 32och som

haveriförlopp.kan ha i förspelet tillföretagskulturorganisation och ett
området professor Depart-James Reason,forskare påledandeEn är

University, Ref. har46, 47. HanManchester UK,of Psychology,ment
Med aktiva felfel och latenta fel.aktivaintroducerat begreppen

individfelaktigheteroch begångnaförbiseendenmissgrepp, enavmenas
kartlagtsfel företrädesvis harAktiva vadmiljön.den operativai är som

beslutPassiva fel produktertidigare haveriutredningar.i är tassomav
administrativa delarna Derasdeföretagsledningen och systemet.avav

specielldolda under lång tid tills de i någonliggaeffekter kanskadliga
säkerhets-lokala utlösande faktorer och brytermedsituation kombineras

till förståelsenProfessor bidragförsvarsbarriärer. Reasonssystemets av
företagskulturenolyckororganisatoriska och betydelsenlatenta fel, av

det interna-vidsträckt erkännande inomde årenhar under röntsenaste
Ref.Digest 10ICAO:s Factors No.tionella luftfartssystemet. Human

problemområde.helt detta25 ägnas
behandlatutsträckningtidigare i litenhar endastHaveriutredningar

organisation ochföretagsledning,relaterade tillorsakssammanhang



1995:57SOU Kapitel 3 43

företagskultur. Först Ref1992 21 har ICAO ställt krav på sådanaatt
faktorer skall behandlas. Följaktligen framträder inte heller dessa have-
riorsaker hittills i statistiken.

kanDet förutses haveriutredare världen gradvis kommeratt övernu
följa exemplet från antal ledande haveriutredningsmyndigheteratt ett

och uppmärksamhet företagsledningåtägna och organisation. Ett pro-
blem därvid inte de haveriutredningsmyndighetemaär största haratt ens
personal med den kompetensen för sådanarätta utredningar Ref Dr.
Lauber, NTSB. föreliggerHär alltså viktigt utbildningsbehov för deett
utredande instansema.

Än viktigare från direkt olycksförebyggande synpunkt kunskapär att
dessa förhållanden bibringas personal, skall fungera i lednings-om som

positioner inom alla delar det civila luftfartssystemet. kan skeDettaav
utbildning högpå nivå, dem medvetna sitt säker-görgenom en som om

hetsansvar, skapar förståelse för ledningens och organisationens roll i
säkerhetsarbetet kunskap vilka metoder finnssamt attger om som
eliminera eller kontrollera både aktiva och latenta felfunktioner hos
människor i och därigenom förhindra olyckor.systemet

utbildningEn med denna inriktning relevant i allaär länder,typer av
Ökadvälutvecklade luftfartsnationer. kunskap företagsledning-även om

och organisationens för skapa olycksförebyggandeatt ettens ansvar
klimat i verksamhet skulle kunna bli den faktor, bryteren nya som
stagnationen i den flygsäkerhetsutvecklingen.globala

detta det ocksåI sammanhang nödvändigt belysa den rollär att som
kulturskillnader i vidare kanmening spela i säkerhetssammanhang.
Kulturskillnader i säkerhet, i ledningsstilpå och ledningsmetoder,synen
i kommunikation och relationer, i konflikthantering inom arbetsgrupper
och organisationer och kulturkrockar vid överföring högteknologiskaav

till utvecklingsländer betydelsefulla aspekter hänsyn tillsystem är att ta
och förståelseskapa för inom luftfartssystemet.

På år har tvärkulturella aspekter teknologiöverföring, ävensenare
med inriktning flygsäkerhetsaspektema,på behandlats i omfattande
forskning och publikationer Najmedin Meshkati vid Institute ofav
Safety and UniversitySystems Management, of Southern California, Los

andraAngeles. Ref 38-40 Många forskare har också sig åt dettaägnat
betydelseområde, för förståelsen regionalaär största ochsom av av

lokala skillnader i säkerhetsstandard och säkerhetsattityder. Det står klart
det finns grundval i existerande vetenskaplig kunskap föratt atten

främja förståelsen tvärkulturella aspekter vid högre utbildningav av
ledningspersonal inom luftfartssystemet.

Några belysande exempel på effekterna kulturskillnader i säker-av
hetssammanhang kan nämnas:
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vid kommunikation mellan piloter ochSpråkliga problem-
situationerolika nationalitet kan skapa farligaflygledare av

uppfattar påinte ordensdärför att parterna nyanser samma
ordens betydelse. drastisktde sig förstå Ettsätt, även trorom

bränslebrist medtotalhaveri grundexempel påhärpå är ett av
Kennedyflyg-flygplan vid inflygning tillsydamerikansktett

radiokommunika-del sedan. upprepadeplatsen för år Trotsen
fram bud-inte fåtid lyckadesunder långtioner styrmannen

behövde förturi nödläge ochpåskapet väg ettatt man var
möj-ordval ochdetta frågalandningskön, ochi envar en om

attityd.alltför ödmjukligen
mellantill risker varieraroch inställningenUppfattningen om-

tillgänglig informa-och kulturer beroendeolika samhällen
vilka ideolo-på,information valttion och vilken troattman

historis-har och vilkareligiösa värderingargiska och ensman
till naturenskan hänförasOlyckorka erfarenheter är. som

allmänhetenlättareGuds verk änverk eller accepteras av
individs felgrepp.tillskrivashändelser kan ensom

betydelse förreligiös bakgrund kan haKulturell och stor en-
ikomplext man-maskinsystembeteende ioperatörs ett en

passivitet,fatalistiskmedTendensenkrissituation. att reagera
itotalt försvinnande kanmedpanik eller störreett vara

andra.vissa kulturer iän
försökeri muslimska länderteknologiskaVid drift systemav-

heliga må-skifttider under denproduktion ochändraman
föreskrivenberoende den fastaRamadan pånaden ärsom

flygsitua-solnedgång. tillsoluppgång och Omsattmellan en
itidszonerexempelvis korsar mångaflygningention där

följaktligenpiloternafastan bli lång ochvästlig riktning, kan
landningen.kapacitet vidha nedsatt

problem medibland hamuslimska länder kanFlygföretag i-
mellan siniråkaderas piloter kanden pliktkollision som

flygning.pilotuppgifter undersinareligionsutövning och
iskillnad färg-har påvisatRef.forskare 5En Courtney, en——

Folkrepublikeni och ibefolkningar USAassociation mellan
frivillig försöksgrupp 784Kina. allsidigtI sammansatt omen

rödadenassocierade mindre 50%Kunmingi änpersoner
motsvarandemed gå.stopp och den Ifärgen med gröna

pilotemasdetta tal 100%. Iblevamerikanska nästangrupp
in-betydelsegivetvis denhar detflygsituationen största att

konstruktö-signaler uppfattas på detochdikeringslampor av
avsedda sättet.ren
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objektivt analysera kulturellaDet svårt viär mönster, ävenatt om
känner på de finns. Hofstede Ref. har genomfört omfat-G. 16attoss
tande forskningsarbete och har identifierat fyra index, hansom anser
identifierar kultur. Saken har vidarebearbetats Captain Neil John-en av

i Lingus Ref dessa indexAer 27. Två visar sig relevantaston av vara
från flygsäkerhetssynpunkt:

Individualism relationen mellan individen och kollektivet ärsom-
förhärskande i givet samhälleett

Maktdistans interpersonell inflytande mel-mått makt ellerett-
lan A och det uppfattas denBpersonerna som av
minst kraftfulle de tvåav

ref.Hofstede har dessa index för antal nationer. 3 harImätt ett stort
Boeing Commercial Airplane visat diagram hur dessa indexGroup över
står i relation till ländernas flygsäkerhetsstatistik. därav drakanMan
slutsatserna:

individualism bättre flygsäkerhet låg individua-Hög änger-
lism

maktdistans negativt för flygsäkerheten, liten maktdis-Stor är-
positivtärtans

fig. redovisas kombinationseffekten index. FigurenI 7 de bådaav
visar jämför länder med maktdistans individua-och lågatt storom man
lism till höger på figuren så dessa länders risknivå gångeröverst 2,6är

individualism maktdistanshögre de länders har hög och litenän som
nederst till figuren.påvänster

flygsäkerhet, blivandehögre utbildning för vänder sig tillI en som
länder, blirledarpersoner i många olika det i högsta grad relevant att

undervisningen den frågeställningar exemplifie-härtar typupp av som
rats.
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Utbildning4 för flygsäkerhet

Översikt4.1 det internationella utbudetav

4.1.1 ICAO:s utbildningskatalog och

TRAINAIR-programmet

ICAO årlig översikt all utbildning inom luftfartsområdetöverutger en
anmälts till organisationen och för elever från andraär öppensom som

länder. Denna översikt publiceras i ICAO Training Directory, som
Ävendistribueras till medlemsstaterna. det uppenbarligen finnsom

utbildningar och utbildningsanstalter, underlåtit anmäla sinattsom
verksamhet ändock ICAO:s utbildningskatalog den fullständigaär mest
översikt finns.som

1994 års Training Directory omfattar sidor, söka400 och kanca man
utbildningar efter ämnesområde efter land och institution. finnsHärsamt
alla upptänkliga utbildningar representerade vid utbildningsanstalter,
skolor och universitet i länder.30 handlarDet grund- ochom
vidareutbildning piloter, flygtekniker, flygledare, teletekniker,av
securitypersonal, med andra 0rd de flesta yrkeskategorier inometc.,
luftfartssystemet. Därtill kommer rad utbildningar i mycketen
avgränsade specialiteter. påfallande,Det liten delär att yttersten av
utbudet direkt inriktat flygsäkerhetsaspekter.är

Några länder universitetsutbildningar iäven ICAO:sannonserar
Directory. Utbildningar på denna nivå diskuteras i kap. 4.1.3.närmare

År 1990 startade ICAO med stöd från UNDP det s.k. TRAINAIR-
går på förbättra kvalitet och effektivitet iprogrammet, ut att ut-som

bildningen samarbete mellan antalEttatt uppmuntra staterna.genom
regionala Civil Aviation Training Centers har i Amman,startats
Kairo, Nairobi och Addis Abeba och flera under uppbyggnad iär
Central- och Sydamerika södra Asien. Syftet i dessa regio-samt är att
nala utbildningscentra utveckla och introducera standardiserade ut-
bildningspaket för definierade arbetsuppgifter i luftfartssystemet. Länder
med utvecklade utbildningssystem medverkar med och tekniskunderlag
assistans i kursutvecklingen. Utbildningen i hittills publicerade kurs-
översikter iblandutpräglat praktisk, ned till nivån apparatunderhåll påär
speciell utrustning.
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har givetvis omfattande utbildningar förindustriländemaledandeDe
operativdessa utbildning praktisk,personal, och flerasin av geregen

utbild-utlandet. Exempel sådanaelever fråntillnivå även g
iCity, College ofakademi i Oklahoma NATSningsanstalter FAA.:sär

Swedish AirChristchurch, England, SATSAControl iAir Traffic
Singapore Aviationi Malmö-Sturup, Aca-Services AcademyTraffic

flestai Luxemburg, m.fl.utbildningscentrum DeEurocontrolsdemy och
flygtrafikledning.fokuserade pådessa ärav

utbildningarochoperativautbildningar:IATA:s4.1.2

Concordiaprogrammet

intema-Association, flygbolagensAirInternational TransportIATA,
utbildningskatalogpublicerar ocksåsamarbetsorganisation,tionella en

världen ocholika platser ianordnas påantal kurser,över ett somsom
medlemsföretag. Kursernaorganisationensför elever från äröppenär

före-arbetsuppgifterinriktade olika slagspraktiskt-operativt som
delen kur-verksamhet. övervägandeflygbolags Denkommer i ett av

kantill någon vecka.dagar Detkorta: noteras,är ett parserna
flygsäkerhet:bäringinslag med direktinnehåller fåutbudetatt

förefallergods förekommer,farligtochsecurity transport annarsmenav
kommersielladel inriktas flygbolagensövervägandetillutbudet

aktiviteter.
Training FundAirlineIntemationalsärskild fondharIATA en

flygbolagutdelas till elever frånstipendierantalvilkenIATF från ett
delta iför demskall möjliggöraStipendiemautvecklingsländer. atti

erbjuds IATAluftfart,kommersiellinomyrkesinriktade kurser avsom
flygbolagsskola.väletableradeller någon

MontrealUniversity iConcordiasamarbete medsärskiltharIATA ett
International Aviation Degreeaninitieratvilket mangenom

ledningspersonalförutbildningsprogramProgramme. Detta är avsett
Utbildningen,luftfartsverksamhet.flygbolag ellerimanagers annan

‘MBA, lof AdministrationMaster Business ärtill gradenledersom iochtvå år,undervisningsperioder veckor underiorganiserad sexomsex
1994 USDKursavgiftenbachelor-nivå.förkunskaper pâkräverden var ,

forårtill 5.000Levnadskostnadema USDår. ca15.000 {perangesper
ii Montreal.veckor18

l
l
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Universitetsutbildningar med inriktning på4.1.3

flygsäkerhet

detta avsnitt redovisas antal exempel universitetsutbildningarI påett
inriktning ämnesområdenmed på särskild betydelse for flygsäker-av

hetsutvecklingen.

Engelska universitet

Cranfield College of Aeronautics inom Cranfield University, England,
utbildningarerbjuder brett utbud nivån of Science iMasterett av

dessaflygtekniska flesta inriktade på konstruktionDeämnen. ärav av
rymdfarkoster med grundläggandeflyg- och aerodynamik,ämnen som

avionik.flygmekanik, elektroniska och finns också MSc-Detsystem en
i Air syftar till företagsledning i civil och militärkurs Transport som

flygtransportverksamhet. ettårig kurs med årlig intagningDetta är en en
elever. Vidare ettårig MSc-kurs i tillämpad psykologi,30av ges en

vilken syftar till psykologer specialutbildning för arbete medatt ge en
Årligahuman management i flyg- och rymdindustrin.resource

intagningen elever.20är
Cranfield vidare brett utbud kortahar kurser på några dagarett av

till veckor. dessa inriktade inom till-två Några påär ämnenavupp
säkerhet och flygtransportekonomi. sex-veckors kurs iförlitlighet, En

haveriutredningsteknik finns även.
of veckokurserLoughborough University Technology antalettger

inriktade flygplatsverksamhet. Kurskostnadema ligger på GBPpå 550
vecka.per

Franska universitet

utbildningFrankrike avancerad inom flyg- och rymdtekniskahar en
forsvarsministeriet finns Superieurdiscipliner. Under Ecole Nationale

D‘Ingenieurs de Constructions Aeronautiques underENSICA, och
Nationaletransportministeriet finns Ecole de L‘Aviation Civile ENAC.

samarbetar i organisationen Formation International AeronautiqueDessa
underlag frånSpatiale Enligt 1993 tillhandahåller FIAS högreFIAS.et

inriktning konstruktion, och underhållkurser främst med på produktion
luftvärdighet. FIAS/ENAC kursflygmateriel erbjuder ocksåsamt enav

omfattandeOperations totalti Aeronautical 12 månader. Kursen är
grundval systemöversikt avslutandeinriktad på medaven en

flygplatser,flygoperationer, ellerspecialisering trafikprocedurerpå

15-05963
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flygtrafikledning. Kursavgiften 1993 63.000 Utbildningen skerFF.var
på franska. FIAC/ENAC också kurs inriktadettårig påger en annan
flygplatsdrift Airport Management.

Amerikanska universitetet

flertal universitet den utbildningamerikanska avanceradeEtt ger som
militära civila flyg- rymdtekniskaligger till grund för såväl det ochsom

Stanford University i Kalifornien, Californiautvecklingsarbetet i USA.
ochInstitute of Technology, Massachusetts Institute of Technology

of Technology de kändaGeorgia Institute någraär mestav
områden.universiteten inom dessa

inriktning luftfart och olikauniversitet har civilNågra moten
aspekter flygsäkerhet.på

In-California, Angeles särskiltof Southern Los harUniversity ett
utbudManagement,stitute of Safety and Systems ettannonserarsom

ochfrämst i haveriutredningstekniktill veckorkortkurser tvåuppav
systemsäkerhet.

Overland Park, har enveckorsutbudofUniveristy Kansas, ett av
betydelse for flygsäkerhetsarbetet. Kur-vidareutbildningar i ämnen av

1600 USDnivån 900 vecka.savgiftema ligger på per-
Columbus har utbudenOH, de bredasteOhio State University, ett av

civila luftfartssystemet,det medinriktade påutbildningar ämnen somav
Aviation AviationInternational Aviation System, Management,the

Physiology, genomgående påKursernaFlightHuman Factors, ärm.m.
så låga vilketelevavgiftema 200 300 USD,veckor och är10 är som -

ochbedriver pilotubildningUniversitetetexceptionellt. även
University framståendeOhio State känt förflyglärarutbildning. är

flygpsykologi.områdetforskning inom

ZealandUniversity, NyaMassey

North, sedan tiotalNya Zeeland, harPalmerstonUniversity iMassey ett
utbildning inom området flygpsykologi ochforskning ochbedrivitår

luftfartsutbildning. Universitetetinriktningpedagogik särskildmed
samarbete med Singapore Aviationhelt nyligenhar ettannonserat
Singapores luftfartsmyndighet.underenhetAcademy, ärsom en

båda instituten kombineraderbjuderdegårSamarbetet påut att en
Aviation Trafficof Degree SystemsAirBachelorutbildning till en -

faser. innebärtvå Fas månaderomfattar I 15UtbildningenMajor.
vidSingapore. genomförsflygledarutbildning i Fas Masseyfullständig

månader, eleven väljaperiod 12 och där kanUniversity under omen
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inomämneskombinationer områdena Aviation Management, Human
Aviation Psychology, Systems,Resource Management, Management

Technology och Marketing.
Avgiften för den ettåriga universitetsutbildningen vid Massey är ca

för uppehälle drygtElevernas kostnader till 10.00015.500 USD. anges
år.USD per

WAU-utredningens slutsatser det4.1.4 om

utbildningsbehov behöver fyllas för densom
marknadeninternationella

flygsäker-situationen påredovisning lämnats den globalaharOvan över
förbättra säker-och vilka möjligheter står till budshetsområdet attsom

problemi första hand i regioner och länder med svårahetsstandarden,
Vidarehand generellt i utvecklade luftfartsnationer.i andra ävenmen

internationellaöversikt och exempliñering lämnats dethar överen
flygsäkerhetsutveck-utbildning betydelse för den framtidautbudet av av

följande slutsatser.lingen. denna bakgrund drar WAU-utredningenMot
grundutbildning förfinns utbud utbildningar nivånpåDet ett stort av

uppgifter inom och flygtra-operativa tekniska flygplatstjänstsåväl som
under uppbyggnad bl.a. inom för ICAO:sfiktjänst, och ärmer ramen

förMotsvarande utbildningar finns i många länderTrainair-program. att
möjlig-flygbolagens personalbehov. luftfartssystemet hartillgodose Att

yrkeskunnandet inomfundamentalarekrytera personal med dethet att
förutsättningarna förolika fackområdena de avgörandede är en en av

dettasäkra funktion. Många utvecklingsländer behöversystemets mer av
satsningslags utbildningar, och Trainair-program kanICAO:s ses som

område. rimligtpå förbättrade möjligheter på detta Det är att anta, att
del länder.satsningar skall leda till förbättrad säkerhet idessa en

och operativatidigare visats räcker det inte den tekniskaMen attsom
grundutbild-handgreppen fått denpersonalen lärt sig de och rättarätta

de förut-Företagsledningar och myndigheter måste skapaningen. rätta
ledning för kvalitet och säkerhetsättningarna och medvetenutöva en

behov utbild-finns detbalans med ekonomiska realiteter. Häri av en
ledarutveckling för de olikasikteuniversitetsnivå,ning på tarsom

utbildning bör inte-luftfartssektom. sådandelsystemen inom I manen
och mänskligtorsakerna till olyckorde modernaste rönen omgrera

förebyggaförstrategier och ledningsmetoderfelhandlande, attattsamt
enskilda universi-katastrofer. går finnafelhandlande till Detleder att

behandlar delar detta komplex,i världen,tetskurser runt menavsomom
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utredningen har inte finnakunnat något universitet tagit total-ettsom
på hela problemområdet. finnsHär alltså förett utrymme ettgrepp

svenskt initiativ tillskapa internationell flygsäkerhetsutbildningatt en
universitetsnivå masters-nivå för den internationella marknaden. För

fylla den uppgiftenavsedda bör sådan utbildning inriktas påatt en
följande huvudområden:

bred och tvärfacklig kunskap det internationella civila luft-om-
fartssystemet och dess förutsättningar
säkerhets- och riskanalys med riskhantering——
den faktorn inommänskliga luftfarten:-

människa-maskinsamspelet-
företagsledning, organisation och kultur-

företagsledning för kvalitet och säkerhet 3-
företagsekonomi-
specialisering för verksamhet i luftfartens olika delsystem-

förslag till utformningEtt sådan utbildning återfinnsnämnare av en
i kap.5.

Samråd fråganmed ICAO m.fl. i4.1.5 om

utbildningsbehovet

WAU-utredningens sekreterare företog i november efter departe-1994,
medgivande, till Montreal och Washington i syfteDCmentets en resa

för utredningens räkningatt
sondera inställningen till World Aviation University hosett-

idén ochrådspresident, såväl till den grundläggandeICAO:s
;itill möjlighet och for-behovet ICAO:s stödja projektetattsom

detta stöd;förmerna
reaktionen teknisk nivå till idénsondera på inom WAU-ICAO- imöjligt verifiera grundkoncept till utbildning- goch så långt vårt

iinriktning kontroll vi inte dubblerar något redansamt attavens
reda vilka flygsäkerhetsprojekt f.n.befintligt. Ta på är mestsom

inomaktuella ICAO.
organisa-motsvarande tekniska sondering hos flygbolagensgöra-

tion IATA.
faktorerna management organisation med dendiskutera and-

haveriutredningsmyndig-den amerikanskamedlem NTSBav
fåJohn främst drivit frågor;K. Lauber, dessaheten, Dr. som

kommer framtiden;på hur dessa frågor drivas ihans attsyn
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utbildningfinns och vilkenvilket utbildningsbehov somsom
reaktion på WAU-idén.finns tillgänglig;

Foundation WAU-idén och få derasFlight Safetyinformera om-
drivadel deras erfarenheterreaktion; möjligt få att enav avom

bl.afoundation i syfte främja flygsäkerheten,non-profit- att
fmansieringsmetoder.

i utredningens arkiv.finnsfullständigEn reserapport
institutionellai dehos rådspresidentenResultatet sonderingamaav

redovisas i kap. 6.3frågorna
ICAO-sekre-ledande inområdspresidentSåväl ICAO:s expertersom

kvalitativa behovsana-vitsordade, vårNavigationtariatets Air Bureau att
universitetsut-skiss till inriktningenpresenteradeoch dålys vår av en

tyngdpunkt Human Manage-flygsäkerhet med Factors,forbildning
ochQuality Management heltOrganisation,and är rätt,ment man

slutsats.dennamaterial ytterligare bestyrktetillhandahöll mycket som
ICAO-sekretaria-ochutbildningar i Human Factorsfinns mycketDet

regionalagenomförandei organiserande ochtagit aktiv delhartet av
tagittill institutionkände dock inte någonseminarier i Manämnet. som

utbildning påkomplexet och driverpå helahelhetsgreppett mas-som
frånWAU-utredningens inriktningdärför heltstöddeters-nivån. Man

och tillTrainair-programhänvisade till ICAO:ssynpunkt.teknisk Man
byggts i Singapore. Deutbildningscentraregionala ärde t.exsom upp

masters-nivå.inte påhög klass menav
handsf tillfrån liggerstöd ICAO,form närmastDen omsomav

i ekonomiskt stöd till elevertill stånd,kommerWAU är genom
frånkommeradministrerasfellowships ICAO pengarnaavsom

givares,Funds administrerade fors.k. TrustUNDP även annanmen
skötsadministrationmöjliga.räkning kan Dennastats,tex avvaraen

Technical Co-operation Bureau.ICAO:s
j ICAO-sekretari-i frånutvecklingsarbetet kan stöd påräknasför WAUI

underlag och synpunkter.tekniska medE experteratets
Även positivställde sigflygbolagsorganisationen IATAinom man

utbildningsbehovet. Mantankegångar och slutsatserutredningenstill om
med denuniversitetsnivåtill utbildningnågon samladkände inte

samarbetsprojektpekadeinriktningen, på IATA:sföreslagna men man
Airline andMBA forMontrealConcordia University imed som ger en

säkerhetsinriktad.dock inteManagers. DennaAviation är
samråd detskriftligeninställning har bekräftats överIATA:s genom

utredningens slutskede.i IATAutbildningsprogrammetslutliga attanser
ambitiöst initiativkonstruktivt,förvissodetta ettär motett som svarar

det viktiga flygsäkerhetsom-utbildning inomhögrebehovverkligt av
WAU-specialiseringen BusinessAviationindikerarrådet. Man att
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Management ligger Concordia-programmet. Med hänsyn tillnära
iIATA:s Concordia det inte lämpligt attengagemang ser man som

aktivt i projekt vidsig nuvarande tidpunkt. Manett annatengagera ser
det dock intressant Concordia och eventuellt diskuterarWAUatt ettsom
möjliga synergieffekter säkerhetsinriktning komplette-WAU:sattgenom

Concordias WAU-utredningen fram-här intressantrar program. ser en
tida samarbetsmöjlighet mellan de båda universiteten, exempelvis genom
utbyte gästföreläsare. skrivelse intagen bilagaIATA:s iärav

John Lauber, ställde positiv tillDr. K. NTSB, sig mycket ut-en
bildning på hög nivå, fokuserar human factors med speciellsom
inriktning företagsledning. It badly needed kommentar.hansvar
Lauber bekräftade inte har haveriutredare med riktigNTSBatt ens
utbildning detta område, så det utbildningsbehov inte barapå är ett som

utbildningarberör utvecklingsländer. Vi diskuterade vilka eventuella av
detta slag kunde finnas i Lauber inte medvetenUSA. Dr. omsom var

helhetsupplägg det slag vi diskuterar, möjligen special-något kortareav
vid universitet.kurser några

Flight SafetyLauber informerade projekt drivsDr. ettom som av
driva seminarierFoundation och han medverkar går påDet ut attsom

företagsledningensför airline executives för väcka deras insiktatt om
ekonomi.för flygsäkerheten och koppla detta till företagensansvar
erhöllskallas Icarus, och material från detta projektProjektet som av
Ref.for kap.3 betänkande,dr. Lauber har ingått i underlaget i detta 14.
detaljsyn-Flight Safety Foundation delDiskussionerna med gav en

WAU-kon-punkter utbildningsförslaget och bekräftade i övrigtpå att
Icarus-semina-ligger till förgrundtankar desamma grundärceptets som

riema.
bekräftatSammanfattningsvis har alltså de internationella samråden

utbildningkvalitativa analys behoven högreWAU-utredningens av av
inriktad ochsådan utbildning börför flygsäkerhet huroch varaen

utformad.

Utbildning i Sverige4.2.

Flygteknisk utbildning4.2.1

Civilingenjörsutbildningen

bådebedrivsi flygteknik 180 poängCivilingenjörsutbildning numera
Linköpingsi Stockholm ochHögskolan KTHvid Kungliga Tekniska
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Högskola LiTH. Utbildningen sker i avtalat samarbeteTekniska ett
i Sverige. Samarbetet innebär teknolog kan börjauniktär attsom en

för avsluta studiernasina studier vid vid LiTH eller viceKTH att versa
vilken specialisering vill ha.beroende man

proñlområde aerodynamik motorteknikVid har ochKTH man som
systemteknik och flygplankonstruktion.och vid LiTH

ökade valfrihet kommer bli uppskattad eftersomDenna tror attman
antagningen till högskolan inte vadteknologema vid så mycketvet om

Efterolika studieinriktningama innebär. två års utbildning kande man
välgrundat val.göra ett mera

historiskt inriktad främstCivilingenjörsutbildningen har varitsett
ochför utveckling och konstruktion flygfarkosterfå fram personalatt av

forskningsverksamheten. denhärför nödvändigaför den Länge var
för sådant utvecklingsarbete,militära sektorn avnämare menensam

alltmer civilhar tillverkningsindustrin fåttunder de 15 årensenaste en
inriktning.

varitinte i utsträckningCivilingenjörsutbildningen har någon större
luftfartens operativa behov eller den flygopera-inriktad den civila påpå

specialkurser inriktningvissa med dennativa säkerheten, även om
flygvapnetrekrytering till och dess flygingenjörsut-Viaförekommit.

civilingenjörer fått flygoperativ ochutbildningbildning har dock många
underhåll i operativ kom-och verksamhet.erfarenhet drift Dennaenav

luftfartenfall småningom kommit den civilai hel del såharpetens en
flygingenjörer/flygdirektörer flygvap-rekrytering fråntill del avgenom

till ledande befattningar i dematerielverk tekniskaoch försvaretsnet
minskat lär dockantal flygvapenforbandflygföretagen. Genomstörre

viktiga rekryteringsväg mindrekommadenna för civilflyget att ge
möjligheter i framtiden.

och flygteknikerFlygdriftingenjörer

tillockså sedan flera utbildningslinje 120finns årVid poängKTH en
innehåller kurserflygdriftsingenjörslinjen ochFDIkallas somsom

Mälardalensdrift underhåll flygmateriel. Vidinriktningen ochmed av
flygtekniskfinns tillbakaVästerås sedan år ocksåHögskola i ett par en

alternativtingenjörsutbildning till 12080 poäng.
förutsätt-utbildningsbakgrund godamed denna bör haPersoner

specialisterorganisationfungera i flygföretags tekniskaningar att som
arbetsledande positioner.ioch

och detviktig teknisk personalkategoriytterligarefinns ärDet en
får sin utbildning vid vissalicensierade flygteknikema. Dessade gym-



Kapitel56 4 SOU 1995:57

utbildnings- och praktikplaner, fastställtsnasier enligt särskilda som av
Luftfartsinspektionen i överensstämmelse med internationella krav.
Licensierade flygtekniker har självständigt utföra de arbeten pårätt att
luftfartyg, deras certifikat, luft-omfattas och teckna påattestattsom av
fartygets luftvärdighet. Utbildningen för närvarande3/;. år, ochtar ca
utbildas elever år totalt vid gymnasier i Nyköping100 Västerås,ca per
och LuleåAMU.

Övrig flygsäkerhetsrelaterad utbildning4.2.2

i Sturup.Flygtrafikledningsskolan

FlygtrafikledningsskolanLuftfartsverket sedan i Thedriver 1974 Sturup i
SATSA. Huvuduppgiften för SATSASwedish Academy,ATS är

personal, främst flygledare, behövsutbildningen operativaden somav
integrerade flygtrañktjänsten. verk-i den svenska civilt/militärt Denna

flygtrafikledningspersonal,grundutbildning repeti-samhet omfattar av
specialistutbildning instruktörs- ochvidareutbildning,tions- och samt

ledarutbildning.
med hjälp simulatorerför skolan sinauppgiftandraEn är att Iav

loch luftrum, trafikledningensför flygplatsertrafiklösningarutvärdera
imetodutveckling flygtrafikledningenskapacitet och effektivitet samt av

lprocedurer.koordinationsmetoder och
omfat-årligen 45-60 elever. UtbildningengrundutbildningenI antas

jämte praktisk be-skolan till månadersveckor vid 667 85tar upp-
enheter.operativahörighetsutbildning vid

svenska eleverna skolande utbildarutbildningUtöver ävenav
utnyttjaersättning. effektivtutländska Dettaelever är ett sätt attmot

perioder utbildasunder färre elever behöverskolans kapacitet näräven
Efterfrågan utbildning harinternationellför det svenska systemet. av

och totalt har elever frånutländskavarit betydande åren, l 100cagenom
kurseri olika åren.länder deltagit25-talett genom

har fast personalFlygtrafikledningsskolan 55en personer,om
operativa vid behovfrån enheter tjänstgörinstruktörervarjämte 30l0 -

årliga budgetomslutningen liggerperioder. Denunder kortare och längre
kapitalkostnader. omslutningen ingår elev-Iinklusivemilj.kr.55ca

Luftfartsverketeleverna anställda ieftersommilj.kr, ärlöner med 10ca
för kr. för modernNyinvesteringar milj.100under utbildningstiden. ca

beslutadesimulatorutrustning är .
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Brand- och räddningsskolan vid Arlanda

Vid Arlanda flygplats driver Luftfartsverket Brand- och räddningsskolan
BRS. utbildas deHär brandmän skall tjänstgöra i flygplatsemassom
brand- och räddningstjänst. Denna personal har hittills utgjorts av vapen-
fria värnpliktiga, vilket medfört fortlöpande årlig utbildningen av cza
420 Därutöver anordnas specialkurser, för rökdykare. BRStpersoner. ex
har personalstyrka 25 och årlig budgetomslutningen om cza personer en
på 25 milj.kr.0:a

Internutbildning inom Luftfartsverket

Någon utbildning inriktad speciellt depå kunskaper i Luft-behövssom
fartsinspektionens verksamhet existerar inte. Personal rekryteras främst
bland ingenjörer, flygtekniker och piloter från luftfartsmarknaden, vilka
sedan får lära sig den verksamheten i jobbet. Rollförändringen frånnya

handgriplig, operativ verksamhet till tillsynsfunktion inte alltidären en
enkel sig till, fordrar särskild kunskap motivation.ochatt utananpassa

För 20 år sedan utvecklade Luftfartsinspektionen intern ut-ca en
bildning sina inspektörer för kunna modernisera inspektionsarbetetattav
i riktning ökade krav kvalitetssäkringpå och egenkontroll inommot
de auktoriserade luftfartsverksamhetema, krav fastslogssedermerasom
i Bestämmelser för Civil Luftfart. Denna utbildning har successivt
vidareutvecklats i samarbete med de övriga nordiska luftfartsmyndig-
heterna. Till början genomfördes flera nordiskaen gemensamma,
"inspektörskurser allårligen tills berörd personal genomgått utbild-
ningen. Därefter har utbildningen inriktats nyanställda.

LuftfartsverketInom helhet genomförs också förhållandevissom en
omfattande intern utbildning dels i generella ledarutveck-ämnen som
ling, ekonomi och administration, dels i de olika specialområden som

iingår verksamheten. Vid verkets huvudkontor organisationsen-finns en
het, administrerar den del intemutbildningen anordnassom av som
centralt. Dessutom sköts utbildningendel lokal nivå.påen av

Trafikñygarhögskolan i Ljungbyhed

Grundläggande utbildning trafikflygare för den civila luftfartenav
bedrivs sedan flygvapnet Trafikflygarhögskolan1984 vid TFHS,av

enhet inom Krigsflygskolan i Ljungbyhed.ärsom en
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skapades initiativ chefen för flygvapnet förTFHS på att motver-av
ka den starka överströmningen stridsflygare med kostsamytterstav

sig till den civila luftfarten, främst Flyg-utbildning bakom då till SAS.
historiskt varit rekryteringskällapiloter har dominerandesettvapnets en

Linjeflyg.för och tidigareSAS
utbildningsplaner ställdes mycket högaVid utformningen TF HSav

för eleverna efter trafikflygarexamen skullekrav från SAS sida att
har blivitkunna gå vidare i interna utbildningssystem. ResultatetSAS
samtidigtutbildning mycket hög klassansettssom vara av menen

grundutbildning ihar sedermera parallellt anordnatdyrbar. SAS annan
USA.

omfattar månader. erkändUtbildningen vid TFHS 16 Den är somca
studieme-högskoleutbildning såtillvida eleverna berättigade tillärsom

Lundshögskolepoäng. utvärdering gjorddel, den inga En avmen ger
elevarbeteutbildningen utökades medUniversitet har visat, ettatt om

utbildningen totalt kunna värderas till 80månad skullepå poäng.0:a en
Lunds Universitetinordna underförslag har framlagts TFHSEtt att

pilotom-forskning och utveckling inomför därigenom främjaävenatt
fortsattastället TFHSdetta förslag har inte Irådet, accepterats. sermen

konjunk-dåligahotad. På grund de årensexistens senasteut att avvara
ochobefintlig,efterfrågan piloter varitluftfarten har påinomturer nya

fortsättningsvis finansiera TFHSmöjligheterförsvarsmaktens att uppges
därförkanpågående två kurser vardera åtta eleveruttömda. Nu omvara

SASfall i maj 1996.bli de sista, och i så upphör TFHSkomma att
till chefen för försvarsdeparte-Academy har lämnat förslagFlight ett

verksamheten.övertamentet att

Flyglärarutbildningen

flygklubbarutsträckning i deprivatflygare sker iUtbildningen storav
Luftfartsinspektio-härförauktoriseratsoch enskilda flygskolor, avsom

säkerhetför privatflygetskvalitet och därmedubildningens ärFörnen.
betydelse.väsentligkvalificerade flygläraretillgången på av

flyglärarut-årStockholm driver sedan antalLärarhögskolan i ett
schema-veckorUtbildningen omfattar 15för tolv elever år.bildning per
flygplanutbildning ipraktiskbl innefattar timutbildning, 30lagd som a

vidutbildningen skett TFHS.praktiskaveckor. har denunder Senasttre
under hand-skolningtimskall utfört 100examination eleven haFöre

månader.tidsperiod högst 24flygskola underledning i någon aven
i flyg-utbildningenEftersom den praktiskaUtbildningen 40 poäng.ger

framtidenochutbildningen f budgetproblem ärdyrbar harplan är n
OVlSS.
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Utbildningar i enskild regi

de relateradeUtöver utbildningama, där svenska i ellerstatenovan en
form har finns utbildningar och skolor, drivs iettannan ansvar, som

enskild regi.
Den dessa skolor SAS Flight Academystörsta vid Arlanda,ärav
med och kvalificerade simulatorer, procedurtränare,storasom resurser

datorstöd driver typutbildning och återkommande utbildning före-av
piloter och kabinpersonal. Resursema medger också betydandetagets
utbildning, marknadsförs internationellt.extern som

De enskilda flygskolor, vid sidan TFHS under år haftsom av senare
betydelse för grundutbildningen trafikflygare,störst Brommaärav

Flygskola och Civilflygskolan Bromma. Lokaliseringen till Bromma
skolorna möjlighet anlita kvalificerade instruktörer bland piloter-attger

i de stockholmsbaserade flygföretagen. finns Teoriflygsko-Härutöverna
lan på Barkarby, endast teoretisk utbildning.som ger

Sammanfattande4.2.3 värdering det svenskaav
utbudet utbildning med betydelse förav

flygsäkerhetsutvecklingen

väl sörjt förDet den flygtekniska utbildningen civilingenjörsnivåär på
inriktningmed forskning,på utveckling och konstruktion för tillverk-

ningsindustrins och försvarets behov. finnsDäremot inte någon utbild-
ningsriktning civilingenjörsnivåpå för den civila luftfartens operativa

ellerbehov med direkt inriktning flygsäkerhetsarbetet.
också välDet sörjt för utbildning högskoleingenjörerär påav

mellannivå och och flygtekniker på gymnasienivå för den civila luft-
fartens behov.

Luftfartsverket tillgodoser sitt behov utbildad flygtrañklednings-av
personal och personal för brand-och räddningstjänst fastg genom egna
etablerade skolor. Utbildning teknisk personal för marktjänstensav
behov, teletekniker och elektrotekniker, tillgodoses det allmännat.ex. av
utbildningsväsendet, för det breda systemkunnandet inom helamen
luftfartsområdet får verket lita till intemutbildning och successiv arbets-
erfarenhet. Någon utbildning på högskolenivå med direkt inriktning på
Luftfartsinspektionens ansvarsområden finns inte den allmännautöver
flygtekniska ingenjörsutbildningen.

Utbildningen flygoperativ i förstapersonal, dvs hand yrkespiloterav
flyglärare,och befinner sig i kritisk situation. Jämfört med samhälletsen
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uppenbar oba-föreligger detutbildningarnatekniskadesatsning på en
utbildningen.flygoperativadenprioritetden lågalans som gesgenom

till allvar-framdeles ledaden kansituation,inte någonDetta är menny
inteflygvapnetpilotrekrytering frånsäkerhetskonsekvenserliga när

resursstarkt flygföretagochframkomlig Ettlängre väg. stortär somen
någotpilotbehov påsitt framtidalösa sättförväntasändockSAS måste
kanföretagende mindrekvalitetskrav. Förmed bibehållnaoch pro-

WAU-utredningensutanförfallersvårbemästrade.bli Detblemen upp-
viktigändockfråga, dendennain på ärdrag gå närmareatt enmen

flygsäkerhet be-förutbildninghögrefråganbakgrundsfaktor när om
handlas.

flygsäkerhetsutbildninginternationellVärdet4.2.4 genav
luftfartssektomsvenskaför den i

skisseratsslagflygsäkerhetsutbildning detinternationellOm somaven
WAU-ut-i Sverige, såanordnaskunnaskulle4.1.4i kap. anserovan

be-blisådan skulle kunna störstauppenbartdetredningen att aven
skulle kommaluftfartssektom. utgöraDensvenska attför dentydelse

positioner inomledandepersonal tillförrekryteringskällautmärkten
skulleflygtrafrktjänst. Denochflygplatsermyndigheter,flygföretag,

ideltagandepersonalfortbildningtillmöjligheterockså genomavge
inomspecialkurseranordnade kortasärskiltellerkurserenstaka ramen

kvali-önskvärdleda tillskullebasutbud.utbildningens Dettaför en
därmed siktochintemutbildningarnuvarandetetshöjning gentemot

målsättningtrafikpolitiskaRiksdagensuppfyllaförutsättningarbättre att
flygsäkerheten.fortlöpande förbättring avenom
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till flygsäkerhetsinriktadFörslag5 en-

universitetsutbildning för den
internationella marknaden

Inledning. Jämförelse med5.1

utgångsförslaget

initiativ, utgjorde utgångspunkten för WAU-utredningenDet attsom
kom till stånd, fokuserade intresset på utvecklingsländemas fornaoch de

försovjetstatemas utbildningsbehov komma detillrätta medatt stora
skillnaderna i flygsäkerhetsstandard välutveckladedegentemot mera
luftfartsnationema. WAU-utredningens analyser har initiativta-bekräftat

bedömning finnshär väsentligt utbildningsbehov till-ettatt attgamas
godose. Utredningen har därutöver konstaterat utbild-det finnsatt ett

luftfartsnationemaningsbehov i de utvecklade skallför dessaäven att
kunna bryta den stagnation i flygsäkerhetsutvecklingen noteratssom
under de decennierna. utbildningsbehov iDessa gäller ävensenaste
Sverige. WAU-utredningens förslag därför sikte tillgodosetar att
dessa samlade behov, vilket skapar bredare elevrekryteringbas fören

förutsättningaroch finansiering och samtidigt tillgodose nationel-attger
svenska intressen ekonomiskt rationellt sätt.ett

framläggerdenna bakgrund WAU-utredningen följande förslagMot
till målsättning, kursorganisation och ämnesinnehåll för utbildningen vid

internationellt flygsäkerhetsuniversitet WAU-konceptet.ett

Utbildningsmål, målgrupper5.2 och
examensnivåer

Övergripande utbildningsmål5.2.1

förbättringutbildningen bidra till globalMålet för skall att avvara en
flygsäkerhetsstandarden yrkesmässiga luftfarteninom den genom en
ledarutbildning effektivt genomförande existerandefrämjar ett avsom

överenskommelser, vilka syftar tillinternationella konventioner och
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säkerhet, regularitet och effektivitet i internationell luftfartcivil med
beaktande miljöskyddsaspektema. universitetEtt med detta mål börav
kunna internationelltutvecklas till för högre utbildning inomett centrum
luftfartssektom, där erfarenhetsöverföring kan ske i fråga teknologiom

företagsledningoch från utvecklade luftfartsnationer mindretill utveck-
lade och där samtidigt ömsesidiga erfarenheter kan vinnas de kul-om
turella faktoremas betydelse i luftfartens säkerhetssystem.

Utbildningen skall inriktas på särskilt tillgodose behoven hosatt
studerande från utvecklingsländer och sådana inne iländer ärsom en

med förändringar i luftfartssystemet. främstHärmedstoraprocess avses
länder tidigare varit inlemmade deti sovjetiska luftfartssystemetsom

dockeller tillämpat dess metoder. Kursupplägg och kursinnehåll skall
sådant det kan attrahera elever från utvecklade luftfartsna-ävenattvara

tioner, vari ligger det också skall tillgodose inhemska, svenska be-att
hov.

blandning studerande från länder skilda förutsätt-En med vittav
tvärkulturellningar förväntas skapa studiemiljö främjarkan en som

förståelse och samverkan.
nivåer främja attityd för problemlösning,Studierna bör alla en

individuellt initiativ, står i samklang med kravenkritisk analys och som
universitetsutbildning.för högre

målgrupperAvgränsning5.2.2 av

tillutredningen har förslaginom utarbetat detaljeratEn arbetsgrupp ett
utbildningeninnehåll i till civilingenjörs-eller magister-uppläggning och

grundas på analys behövernivå. Förslaget vilka kunskaperav som
med ledningsuppgifter luftfarteninom den civilaförmedlas till personer

förutsättningar siktför skall föroch dess marksystem skapasatt att
de säkerhetsproblem imed sammanfattatskomma tillrätta ovansom
högre utbildningen problem,löser inte allaavsnittet kap. 3.3. Den ensam

inödvändig grundförutsättning förutgör att ansvars-personerenmen
möjligheterklart för sig vilka och vilkaskall ha problemenställning är

dem eller minimera konsekvenser.lösa derasfinns attsom
förväntasUtredningsförslagets målgrupp sålundaär personer som

flygtrafiktjänst, flyg-luftfartens operativa flygföretag,i del, dvsarbeta
tillsyn flygsäker-myndigheter hardeplatser utöva överattsamt som

trafikpolitiska, miljömässiga, admini-ellerheten utövar statenssom
luftfarten ochekonomiska kontroll dess delsystem.strativa eller över



Kapitel 5 63SOU 1995:57

Utredningen lämnar avsiktligt sidan den målgrupp, skullesom
konstruktionkunna verksamma inom utveckling,utgöras av personer

tillverkning flygmateriel. finns flera skäl för detta. haroch Det Ettav
flygsäkerhetsanalysen:framgått den inledningsvis presenterade Medav

förnuvarande flygmaterielstandard finns det mycket potential attstor
målmedveten satsning åtgärderolycksfrekvensen genom enpressa ner

Därför bör sådana åtgärder prioriteras ivid materielens användning.
sig själv för mindre deldetta sammanhang. Materielen i står avsevärten

olyckorna.
materielstandardenDärmed har inte fortsatt förbättringsagts att av

finns branschenskulle sakna betydelse. det talesätt inomTvärtom ett
"Flygsäkerhet med säkert flygplan" Detbörjarsäger att ettsom

emellertidflygmateriel driverrelativa fåtal industriländer utvecklarsom
materielstandardfortlöpande, intensivt arbete för utvecklaockså attett

arbeteoch konstruktionsnormer. På europeisk sida drivs detta gemen-
Authorities,myndighetssammanslutningen Joint AviationJAA,samt av

denländer både inom och utanför representerade, ochvari EU är euro-
amerikanskpeiska flygindustrins samarbetsorganisation PåAECMA.
samverkanisida det luftfartsmyndigheten leder arbetetFAAär som

etable-finns välmed amerikanska tillverkare. Mellan ochJAA FAA ett
konstruk-harmoniserasamarbete, går på så långt möjligtrat ut attsom

varandras erfarenheter.tionsnormema och dra nytta av
denSamtliga flygmaterielutveckling har ocksåländer med egen

förerforderliga universitets- högskoleutbildning, erfordrasoch attsom
gällerfram kompetenta utvecklingsingenjörer och forskare.få Detta

Sverige, inriktad justdär civilingenjörsutbildningen i flygteknik äräven
tillgodose därfördrartillverkningsindustrins behov. Utredningenpå att

den civilahöjningslutsatsen materielutvecklingens bidrag tillatt av
utbildningar ochexisterandeluftfartens säkerhet tillgodoses genom

operativa flygsäker-utbildningssatsninginternationella strukturer. påEn
materielutveck-indirekt kommahetsfrågor kan ändock förväntas även

lingen tillgodo.

innehållGrundläggande på utbildningens5.2.3 syn

säkrare ochledarutveckling förcentrala kunskapsområdena iDe en
för de olikautsträckningeffektivare luftfart iär stor gemensamma
Utbildningenluftfarten.yrkesinriktningarna organisationerna inomoch

flygsäkerhets-tvärvetenskapliga pådärför präglasmåste synsättettav
beteendevetenska-tekniskakunskap såvälfordrararbetet, somomsom
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pliga aspekter i det samspel mellan människa, teknik, organisation och
kultur, skall bringas fungera på både säker ochsättatt ettsom som ger
effektiv luftfart. Som framgått den tidigare analysen det iärav nuvaran-
de utvecklingsläge de betendevetenskapliga faktorerna, och då främst de

företagsledning, organisation och kultur, hanteraderör rättsom som
erbjuder den potentialen för förbättrad flygsäkerhet.största

Säkerhetsfrågoma kan emellertid inte lösas isolerade från den ekono-
miska verklighet under vilken luftfarten bedrivs. Professor James Rea-

Manchester University, Ref.47 har lanserat sentensenson,
risks lowKeep possible and still busi-instayyour as as -

ness
dvs: Håll dina risker så låga möjligt ändå ioch kvarsom var-

branschen
finnsDet metoder i organisation uppfylla mål,båda dessaatt en som

ibland uppfattas oförenliga, det hos alla ikräver insiktersom men
organisationen hur ledningens attityder och organisationens sätt attom
fungera kan skapa risker, alternativt kan förebygga risker eller hindra att
de utvecklas till katastrofer. därför förståel-Det väsentligtär attytterst

för dessa förhållanden säkerställs i alla ledningsfunktioner oavsettsen
det sig verkställande direktörer, marknadschefer, ekonomi-rörom om

chefer, tekniska chefer, flygchefer, kvalitetschefer, Detta är ettetc.
viktigt skäl för inledningsvis alla utbildningsinnehållatt ge samma

framtida specialinriktning. Tvärfacklighet böroch helhetssynoavsett
företagsledningvägledande nyckelord, och för kvalitet, säkerhetvara

och ekonomi Total Quality metoderManagement de modernaär en av
bör i utbildningen.stort utrymmesom ges

Examensnivå och kursaltemativ5.2.4

Huvudlinjer: Masters-utbildning

till målet föreslås utbildningens huvudlinje utbildaFör ledaatt attvara
luftfartspersonal till nivåerna civilingenjörof ScienceMaster MSc;upp
eller of Business AdministrationMBA; motsvarandeMaster närmast
civilekonom. Förslaget innebär för huvudlinjema utbildningstid aven

förutsätter förkunskaper motsvarandetvå år, vilket eleverna harattca.
svenska80-100 i detpoäng systemet.

utbildning förutsättningarEfter sådan förväntas de studerande haen
ledande specialist-för karriär till positioner och säkerhetsinriktadeen

luftfartsadministrationer, flygsäkerhetsmyndig-funktioner inom statliga
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organisationerflygplatserflygskolor,ochflygföretag samtheter, som
flygtrafiktjänst.tillhandahåller

Diplomutbildning

WAU-utredningenföreslårMasters-nivåntillhuvudutbildningenUtöver
kaninteför elevergenomförasskall satsautbildningarkortare somatt

förkunskapemasamladeinte har deellerutbildningentvå år på som
förstadetendastföljerElever,för Master-examen.behövs somensom

börtillfullföljerskäl inteellerutbildning,årets annat examen,avsom
fullbordat.utbildning dedenDiplomkunna överettges

Kortkurser

kurserkortarekunnatid tillfrånviktigtocksåDet attär arrangeraannan
internationellaochför svenskabådespecialområdenavgränsadeinom

svensktmedsamråd BITS. Förpåtalats isärskiltharDettaavnämare.
blivandeförkortkurserbehovhärvidkommande kan ett avseman

ochLuftfartsverketsförflygföretagchefer itekniskaflygchefer och samt
nuvarandedelförersättningpersonalLuftfartsinspektionens avensom

kortkurser.fullbordadeKursintyg börintemutbildning. överges

Sommarkurser: IAS-kurserna

Safety-Aviationiflygsäkerhetskursertvåveckorshar1967Alltsedan
StockholmiårligengenomförtsInvestigationPrevention andAccident

in-förstårIASSafety IAS.AviationofInstituteunder ennamnet
inomspecialisterochantal intressentersamverkan mellanformell ett

Institutioneninomursprungligenetableradesochflygsäkerhetsområdet
Universityfrånantal läraremedsamarbetevid iFlygteknik KTH ettför
totalt 2400medanordnatskurserHittills har 41California.Southernof
intematio-blivitIAS-kursemaharländer. Härigenom ett90frånelever

kontaktnät.internationelltbetydelsefulltskapatoch harbegreppnellt ett
dotter-LuftfartsverketsIAS-kursemaadministrerasantal årSedan ett av

medföreträdesvisSommarkurser,och drivsSwedavia ABbolag som
avgifter.självfinansieradeheltKursernautländska lärare är genom. flygsäkerhetsuni-internationelltföreslår,WAU-utredningen att ettom

för IAS-ocksåbör dettaSverige, så överta ansvaretiskapasversitet
finnsuppenbarligendeteftersom ettvidare,utveckla demochkursema
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behov detta slags kurser. Samtidigtpermanent kan universitetet draav
IAS etablerade kontaktnät, vilketnytta kan bli till fördel för dessav

marknadsföring aktör påegen som ny scenen.

5.3 Struktur för masters-utbildningen.
Elevgrupper och antagning

5.3.1 Huvudlinjer

De två huvudlinjema i utbildningen leder fram till de alternativa ex-
amensnivåema

Master of Science MSc in Aviation Safety Management
eller
Master of Business Administration MBA in Aviation Business
Management

beroende på elevernas val studieriktning.av
MSc-kursen två år med fördelning på fyra terminertar varderaom

13 veckor.
MBA-kursen något kortare tid, och eleverna blirtar här klara i början

fjärde tenninen. Intervallen mellan terminema tillgängliga förav är
enskilda studier, tentamina eller praktiskt arbete i den studerandes hem-
maorganisation enligt de studerandes personliga Under sinarrangemang.
sista termin förväntas den studerande utföra och avrapportera ett exa-
mensarbete.

5.3.2 Elevgrupper, antagning och förberedande

utbildning

Antagning till utbildning, leda fram till Master-examen,som avses
kräver i princip den sökande kan visa betyg erkändatt Bache-över en
lor-grad Scienceinom eller Business Administration, beroende lin-på
jeval Elevgrupp l. Den sökande måste också kunna visa certifikatupp

internationellt i Engelskaett språket, visaraccepterat attprov som
vederbörande har förutsättningar följa kvalificerad undervisningatt en
på engelska. Flygsäkerhetsuniversitetet måste kunna anordna Intensiv-
kurs i engelska Intensive English Language för eleverProgramme

saknar tillräckliga kunskaper, genomgås innan den egentligaattsom
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eller10indikerarfrån WMUErfarenheterna attpåbörjas.utbildningen
elever.derashälftenförerfordrasengelskutbildningveckors18 avca.

kunnabörelevgrupper,viktiga antasandraemellertidfinnsDet som
Bachelor-grad.visakande inteMaster-utbildningentill atttrots enupp

BasicuppgraderingskursanordnauniversitetetbördessaFör en
vederbörandeskompletterasyftande tillCourse,Upgrade attSubjects

kunnamåsteKursinnehålletBachelor-nivå.tillkunskaper an-enupp
kankan ha. Deteleverdessabakgrund,skiftandetill den sompassas

licensieradeElevgrupp 2,med lägreingenjörersigröra examenom
3Elevgruppflygledareellerpilotairlinetrafikflygare transport

juridikellerekonomiadministration,ilägremedeller examenpersoner
kvalificeradantal årsbakgrundbör ha ett4. DeElevgrupp aven

uppgraderingsutbildningenbedömsluftfartsområdet. Det attpraktik inom
villkorveckor. Samma13terminytterligarebörinte änta omenmer

elevgrupper.för dessagällerengelskaiförkunskaperi fråga om

Masters-kurserna5.3.3

dentillframhar letttvärfacklighetochGrundfilosofin systemsynom
skerterminemaförstatvådeunderutbildningenlösningen gemen-att

specialisering.önskadefteruppdelningnågoneleverför alla utansamt
efterföljan-detochundervisningterminenstredjeunderförstskerDenna

examensarbetet.de
luftfartsämnenGemensammaFas Iterminen ägnasFörsta

solidi studerandeallaskallSubjects,Aviation enCommon gesom
å för-dessochluftfartssystemetcivilainternationellaför detförståelse

grundläggandeiutbildningocksåterminen3 Underdelning gesansvar.av
ochkommunikationssystemochinformations-flygteknik,såsomämnen

ekonomi.
faktorer"Mänskligaunder rubrikenIIterminen Fas ägnasAndra

heltManagementand QualityFactorskvalitetsledning Humanoch
teknik-organisation-kultur samtmänniska-ämnesområdenacentralade

säkerhet.ochkvalitetförföretagsledningi
väljerSpecialisering,benämndIII,terminen FastredjeInför

verksam-framtidaplaneradetill sinmed hänsynstudieriktningeleverna
under-tvåharförstadenlinjer,olikadärvid femerbjudshet. Det varav

alternativ:
i flygsäkerhetförmyndighetstillsynochFlygföretagsledningl

AOS
i AOS-TECHledningteknisk-

AOS-OPSledningflygoperativ-
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Dessa linjer avsedda förär förväntas arbeta inompersoner som
flygföretag i eller mellanpositionertopp- tekniska chefer,som
flygchefer, chefer för kvalitetssäkring och kvalitetsrevision,
utbildningschefer, eller enhetschefer eller specialister undersom
den nämnda nivån. Linjerna också avseddaär för personal vid
statliga säkerhetsmyndigheter i motsvarande ställning chefersom
eller tillsynsspecialister. Utredningen har bedömt det finns såatt

beröringspunkter mellan dessastora båda målgrupper och att
kunskapskraven i så utsträckningstor deär börattgemensamma
utbildas tillsammans. Linjerna leder till MSc-examen.

2. Ledning flygtrafiktjänst ANSav
Denna linje avsedd för utbildningär framtida chefer på topp-av
och mellannivåer vid centrala, regionala och lokala organisa-
tioner för flygtrafiktjänst. Häri ingår tillhandahållaatt system,
organisation och anläggningar för flygnavigation, flygtrafikled-
ning, flödesorganisation, informationstjänst och väderlekstjänst
för luftfart, efterforsknings- och räddningstjänst tillhörandesamt
telekommunikationstjänster. Utbildningen siktar till ledning för
systemsäkerhet. Det inte avsiktenär någon djup och detal-att ge
jerad utbildning i elektronik och teleteknik eftersom sådan ut-
bildning tillgänglig på mångaär andra ställen. Linjen leder till
MSc-examen.

3. Ledning flygplatstjänst APTav l
Linjen avsedd förär arbeta i flygplatsad-attpersoner som avser l
ministrationer chefer eller mellannivå ellertopp-som som
specialister. Linjen leder till MBA-examen.

4. Ledning statlig luftfartsadministration CAAav
Linjen avsedd förär arbeta i transportminis- lpersoner som avser
terier eller statliga luftfartsadministrationer med frågor luft-om
fartspolitik, organisation, transportekonomi och miljöfrågor i
ledande positioner eller specialister. Linjen kan ävensom vara
lämplig för den skall arbeta i flygföretag eller andra kom-som
mersiella luftfartsorganisationer. Linjen leder till MBA-examen.

5. Affársföretagsledning i luftfartssektom AVB
Denna linje vänder sig till arbeta i kommer-personer som avser
siella företag luftfartssektominom i positioner företagsleda-som

marknadschefer, ekonomichefer ellrer liknande funktioner.re,
Linjen leder till MBA-examen.
schematiskEn översikt den föreslagna kursorganisationen visasav

i figur
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5.4 Läroämnen och kursprogram

Förslaget till kursorganisation och ämnesinnehåll har utvecklats så djupt
i detalj det varit möjligtatt uppskatta tidsåtgångenatt i föreläsnings-,
lektions- och grupparbets-/laborationstimmar och därigenom säkerställa

gåratt realistiskt inrymma iprogrammet att svenskt universitets- ochett
högskoleschema. Därigenom också förutsättningar beräkna kurs-attges
kostnader och lokalbehov. 325 timmar enligtär uppgifter från Linkö-
pings Tekniska Högskola vad maximalt bör schemaläggas undersom en
termin 13 veckor.om

Det detaljerade förslaget till ämnesinnehåll skall inte tolkas så att
utredningen föreställer sig det skall slutgiltigatt utgöra lösning. Enen
sådan måste ankomma denpå organisation och de lärare skallsom
genomföra förslaget. Utredningen det dock vikti vidareföraattser som
sina slutsatser vad väsentligt utbildningsinnehållär förettom som att
utbildningen skall ha förutsättningar lösa de problem identifie-att som

och kunna ha den intemationellarats attraktionskraft erfordras försom
framgångsrik etablering.en

fullständigaDen presentationen utbildningsförslagets detaljer medav
kursinnehåll och ämnesförteckning för de olika delkurserna återfinns i
bilagorna 3 och 4. Dessutom finns engelskspråkigseparaten samman-
fattning utredningsförslaget med tillhörande kursorganisation ochav
ämnesförteckning. Den engelskspråkiga skriften har i sin preliminära
form för de internationellaanvänts och tekniska samråden i utredningens
slutskede. Syftet härmed har varit dels möjliggöra förhandsdis-att en
kussion på det internationella planet innan förslaget färdigställdes, dels

de internationella luftfartsintressentemaatt skall kunna möjlighet attges
medverka i den fortsatta utvecklingsprocessen förslaget skallom genom-
föras. betänkandetsI huvuddel här endast översiktlig beskrivningges en

kursupplägg och kursinnehåll. För detaljinfonnation hänvisas tillav
bilagorna.

Första terminen Fas I åt nödvändiga,ägnas att ge gemensamma
kunskaper den internationella luftfarten internationellaom system,som
förpliktelser och luftfartsjuridik, företagsledning och ekonomi, informa-
tions- och kommunikationssystem, grunder flygteknik, flygoperationer,
luftrums- och flygplatsfrågor, personalutbildning. betydandeEttsamt
inslag i den första terminen risk-ochär ägnat säkerhetsanalys, ut-
redningar haverier och tillbud inom luftfarten genomgång deav samt av

aktuella säkerhetsfrågoma.mest
Utbildningen i Fas rubricerasI Gemensamma luftfartsämnen och

omfattar 325 schemalagda timmar, 268 timmar föreläsningar,varav
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lektion-kalladeförenklatnedanseminarier/grupparbetenochlektioner
studiebesök. Ut-ochÅterstoden övningarlaborationer,stimmar. är

sju delkurser:följandearrangerad iföreslåsbildningen
lektionstimmarförpliktelser 48ochrelationerInternationellaI-l

lektionstim-ekonomi 24företagsledning ochiInledande kursl-2
mar

lektionstimmar68kommunikationssystemochInformations-1-3
lektionstimmar36luftvärdighetochflygteknikGrundläggandeI-4

lek-18Introduktionflygplatser.ochluftrumFlygoperationer,I-5
tionstimmar

lektionstimmar28träningochUtbildning1-6
lektion-46riskanalysSäkerhets-ochtillbud.ochFlyghaverierI-7

stimmar
ämnesområdenacentralahelt deFasIIterminen ägnasAndra

kvalitetförföretagsledningmänniska-teknik-organisation-kultur samt
ochfaktorerMänskligarubricerasutbildningsblocksäkerhet. Dettaoch
264timmar,schemalagdatotalt 325omfattarkvalitetsledning och varav

delkurser:ianordnatBlocketlektionstimmar. treär
människa-maskinSamspelluftfarteninomfaktorerMänskligaII-l

lektionstimmar44
organi-Företagsledning,luftfarten II:inomfaktorerMänskligaII-2

lektionstimmarkultur 120ochsationå

i
lektionstimmar100säkerhetochkvalitetförFöretagsledningII-3

bedömningutredningensåterspeglarsatsningkoncentreradeDenna
förhämtafinnsbudskapenväsentliga attdeområdenvilka mestinomav

säkerhetsstandard.luftfartensinternationelladenförbättring aven
specialiseringenskerIIIterminen Fastredje sex‘ denUnder

omfattningoch dessSpecialisering,rubricerasutbildningslinjer. IIIFas
följande:enligtutbildningsriktningamade olikamellanvarierar

flygsäker-förmyndighetstillsynochFlygföretagsledningIII-AOS:
lektionstimmar,258timmarschemalagdahet 325 varav

inrikt-flygoperativochtekniskuppdelningmed enen
kursavsnitt:medinleds gemensamtdockning, ettsom

ochflygföretagförförutsättningarAllmännaIII-AOS/GEN:
lektionstimmar.säkerhetsmyndighet 90

uppdelningenföljerHärefteri
lektionstimmar168ledningTekniskIII-AOS/TECH:
lektionstimmar168ledningFlygoperativIII-AOS/OPS:

flygtrafiktjänstLedningi III-ANS av
lektionstimmar252timmar,schemalagda325 varav
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III-APT Ledning flygplatstjänstav
220 schemalagda timmar, 174 lektionstimmarvarav

III-CAA Ledning statlig luftfartsadministrationav
190 schemalagda timmar, 152 lektionstimmarvarav

III-AVB Affarsföretagsledning i luftfartssektom
193 schemalagda timmar, 158 lektionstimmarvarav

De sistnämnda specialiseringama,tre har något kortare under-som
visningstid de övriga,än går redan under den sista tredjedelen tredjeav
terminen i Fasöver IV, vilket innebär eleverna redan då påbörjaratt
sina examensarbeten och följaktligen också kan avsluta sin utbildning
med Master of Business Administrationexamen som in Aviation
Business Management Övrigaredan i början fjärde terminen. görav
hela examensarbetet under fjärde terminen, och avslutar med examen

Master of Science in Aviation Safetysom Management.

5.5 Finansieringsförutsättningar

Utredningsdirektiven förutsättningarnasäger föratt delad finansiering
med FN skall utredas. Härav har WAU-utredningen dragit slutsatsen att
utredningens uppdragsgivare har förutsatt svensk delfinansiering.en
Dras parallellen med WMU skulle detta kunna betyda svenskaatt staten

biståndsmedel skulle beredd betala tredjedelav att de årligavara en av
kostnaderna. Detta också vadär skisserades i initiativskrivelsen tillsom
utbildningsministem, i vilken svenska bidrag kunnastatens bliantogs

20 milj.kr år. Den nuvarande statsfmansiella situationenca talar förper
utredningen bör sökaatt finna fmansieringslösning, minimeraren som

anspråken på statsbudgeten. Det dåär intresse jämförastort medattav
finansieringen WMU, hur denna har utvecklats och hur därav man
bedömer framtiden.

5.5.1 Finansieringen World Maritime Universityav
WMU

WMU tillskapades med utgångspunkt i resolution A.501XII, som
IMO Internationalantogs Maritime Organisation Assembly vidav dess

tolfte session 1981. Resolutionen hade föregåtts längre tids sonde-av en
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ringar högstapå nivå mellan ochIMO Sverige, och detta medförde att
snabba överenskommelser kunde träffas på grundval resolutionen:av

1 Sverige åtog sig betala tredjedel driftkostna-WMU:satt en av
der, vid den tiden intill tak miljon1 USD år.ett av per

2 tillerkändesWMU FN-institut i Sverigestatus ettsom genom
privilegie- och immunitetsprotokoll. möjliggjordesDetta genom

hade administrativ anknytningWMU till fackor-IMO, FN:satt
för sjöfartsfrågor.gan

Malmö kommun åtog sig tillhandahålla3 lokaler utrustningochatt
för och ordna elevbostäderWMU till låg kostnad.ävenatt

4 Generalsekreteraren träffade överenskommelse med chefen för
UNDP United Nations Development Programme UNDPatt
åtminstone inledningsvis skulle bidra med milj.USD1,2 år.per

På denna grundval kunde verksamhetWMU:s i Malmö den 4starta
juli med från1983 72 elever länder. Under42 sina första 10 år har
WMU antagit elever från länder,961 120 och elever har exami-782

på nivån of Science.Master För antagning till 100nerats en av upp
elever fårår för närvarandeWMU 500-600 ansökningar årligen.per

Sveriges och Malmös intresse få detta institut lokaliserat tillattav
Malmö och de ekonomiska åtaganden gjordes från svensk sidasom var

avgörande betydelse för etablerades i just Seder-WMU Malmö.attav
tillkom finansiellt stöd från andra och organisationer,även statermera

inte minst från Kanada elevstipendier för elever från10 Interna-genom
tional forCenter Development ochOcean Canadian International Deve-

Ävenlopment andraAgency CIDA. länder har lämnat betydelsefulla
bidrag åren.genom

1995För fmansieringssituationWMU:s enligt budget påutser
följande Direkta bidrag lämnas Sverigesätt. med milj.USD och2,3av

sju med tillsammans 0,39 milj.USD. UNDPinkl.andra WMUstaterav
milj.USD ochTrust betalar 0,2 beloppet kommer minska.Funds att

transportarbetarfederationenInternationella och INMARSAT betalar
vardera milj. Totala, direkta bidrag milj.USD.0,1 USD. 3,091 delEnär

finansieringbidragen formen direkthar heltids lärartjänster.av av av
gäller biträdandetvå professurer, professurDetta och lektor.en en

lektor till förfogandeDärutöver ställs kostnad CoastUSutanen av
Guard.

bidragen finansierasUtöver elevavgifterWMUgenom genom
Fellowships, erläggs de studerandes arbetsgivare, någonsom av annan
sponsororganisation eller biståndsmedel Elevavgifienfrån olika stater.av

för 1995 USD och totalt intäkt milj.USD20 000 på 3,358är är en
budgeterad för elevavgifter.
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Med vissa och övriga intäkter kommer i budge-WMUräntor upp en
hänförliga tilltomslutning på 6 000 USD. Därav 2 637 000 USD959 är

uppehälle och levnadsomkostnader,elevernas bostäder, övrigaresor,
SEK/USDvilket för elever och WMU:s kurs på 7,70172 antagna

månadskostnad kr.innebär på 9 800en
minska,förutser direkta bidrag kommerFrån sidaWMU:s att attman

fellowships.eftersträvar i stället ersättning elev viaoch perman
mycketförsöka avlasta budget såSamtidigt vill WMU:s somman

levnadskostnader. fall bådemöjligt från elevernas många får elevernaI
betalda sina hemmaorganisationer.och uppehälle avresor

World Aviation UniversityFinansiering5.5.2 ettav

FN-ñnansiering

finansiering bidrag frånkunde partiell med direktfallI WMU:s en
inledningsskede.för stödja etableringen i DettasäkerställasUNDP att ett

egenskapgeneralsekreterare ibidrag förhandlades fram IMO:s avav
följd IMO-beslut.för etableringen, Dethuvudansvarig ettvar en avsom

har sedanbidraget tillfälligt, och detklargjordes från början att var
fellow-Elevrelateradeoch förväntas upphöra.successivt trappats ner
för dessfrån inomdock fortfarande erhållas UNDPships kan ramen

mottagarländer.för speciellaprogram
finns inte förutsättningarredovisas nedankommerSom närmare att

luftfartsfrågor, skall kunnafackorgan förför ICAO, FN:satt engagera
liknandeUniversityför World Aviation påsig huvudman sättettsom

förförutsättningarDärmed finns inte hellergjorde för WMU.IMOsom
etableringendirekt bidrag tillskulle utverka något UNDP-ICAOatt av

sökamedverkan och aktivaICAO:sWAU. Att ettett utan engagemang
WAU-utredningenförinstitutionellt UNDP-bidrag WAUett somser

möjligtbedömasutsiktslöst. kan detbåde olämpligt och Däremot att
admini-erhållas från ochFellowships kanelevrelaterade UNDP även

ICAO.streras genom

biståndsfmansieringSvensk

och fåttgeneraldirektörhar medWAU-utredningen samrått SIDA:s
biståndsfmans-för svenskprincipiella förutsättningarnadennes syn

Följande principer noterades:WAU.iering ett treav
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skulle förenligtDet med SIDA:s biståndspolicy bidra tillattvara
finansieringen kursutveckling avsedd för utbildningav av perso-
nal från SIDA:s programländer.
Det möjligt för förSIDA sådan personal finansiera ele-är att
vavgifter och elevers uppehälle under utbildningen under för-
utsättning delfinansiering sker från elevens hemland.att en

lämna direkt institutionelltAtt bidrag till skulleWAUett ett
falla utanför policy.SIDA:s

EU-finansiering

WAU-utredningen har låtit undersöka vilka möjligheter till finansiering
via föreliggerEU, sedan Sverige blivit medlem unionen. Under-som av
sökningen har gjorts konsulten Carl-Olof Henrikson, Bryssel,av var-
jämte frågor ställts till svenska EU-delegationen.

har inte varit möjligt finnaDet något skulleEU-programatt som
kunna tillämpligt för direkt bidrag till institution.WAUattvara ge som
Eventuellt stöd från bedömsEU endast kunna indirekt i formges av
utbildningsstipendier, stöd till transnationella viautbildningsprogram och
hjälpprogram till central-och östeuropeiska förhands-få någraAttstater.
åtaganden möjliga bidrag från olika realistiskt,EU:s inteärom program
särskilt inte i utredningsskede då inte tillkommerWAUett vetman om
stånd.

störstaDe EU-program, torde erbjuda de möjligheterna när ettsom
väl etablerat,WAU PHARE-programmet under för stöd åtDG Iär är

central- och östeuropeiska underTEMPUSstater, samt sorterarg som
l PHARE.

bordeWAU kunna påräkna kan bidragPHARE-programmetatt ge
i Östeuropa.till elevavgifter och stipendier för elever från ochCentral-

TEMPUS har till syfte främja kvalitén i och stödja utveckling ochatt
förnyelse högre utbildning i mottagarländema och att uppmuntraav
samverkan mellan utbildningsanstalter i och inommottagarländer EU

projekt och utbyte. TEMPUS-projektEttgenom gemensamma genom
kräver samverkan mellan sidan utbildningsanstalterå i flera EU-ena7 länder och andra sidan utbildningsanstalt iå mottagarland. Pro-T etten
jektet blir sålunda komplicerat och skulle kunna innebära målkonflikten
för WAU och splittring därfördess Det inte någotär attav resurser.

existensenbasera WAU på, skulle kunna erbjuda intressantaav men
utvecklingsmöjligheter i etablerat grunder.WAU på andraett

ytterligareEn möjlighet på sikt utbildningen ochatt or-vore anpassa
ganisationen så del den faller Telematicsnågon under EU:satt av
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fjärrundervis-dvs utveckling metodik förApplication Programme, av
område har redan kommitmultimedia. På dettaning baserad på man

samarbeteskulle kunna etablerai Linköping U-LINK. WAUlångt ett
det finnsi de baltiska därmed universitet Tartu,något ettstaterna, t.ex.

ochtill universitetet. Samarbete mellan WAUAviation College knutet
flyginriktning EU-sidanuniversitet med på Tartu-andra samtett par

för från såväl TEMPUS-kvalificera stöduniversitetet skulle kunna som
vid sidanåterigen: detta ligger någotTelematicsprogrammen. Men av

utbildning för flygsäkerhettillhandahålla högrehuvudmålWAU:s att en
säkerställt.förrän huvudmåletoch bör därför inte ärövervägas

utbildningsområdet.inomandrafinns några EU-programDet även
ochyrkesutbildning inom EU,inriktat påLEONARDO-programmet är

europeisk dimensionskall främjaSOKRATES-Erasmus- programmet en
Ingetderastudenter.till rörlighet hosvid universiteten och uppmuntra

WAU-konceptet.tillämpligt pådirektär
EU-finansiering, vadkan tänkbarSammanfattningsvis sägas attom

kanför WAU-konceptet PHARE-programmetkan räkna med är attman
Central- ochför elever frånelevavgifter och stipendiertillbidragge

Östeuropa. EU-finansiering fårmöjligheter tillAndra övervägas av
huvudmål.medde kan förenas WAU:slängre siktpåWAU om

internationell finansieringAnnan

finansiering så har WMUförredogörelsen WMU:sframgåttSom av
antal ochdriftkostnadsbidrag fråndirektamed fålyckats staterettatt

direktorganisationer. del bidrageninternationella En utgör spons-enav
Elevavgiftema och elevernaslärartjänster.professurer och andraring av

olikafrånfellowships härrörandebetalaslevnadskostnader genom
hemländer ellerfrån arbetsgivare ellerbiståndsmedel, eleversländers

organisationer, fungerar somfrån andra sponsorer.som
har säker-ochinstitut med knytning till IMO FNAtt WMU är ett

Detmöjligheten få andra internationellaligen underlättat att sponsorer.
be-knytningmotsvarandeeventuellt inte kan fåfaktum WAUettatt en
forframmöjlighet kan arbetashindra sådandock inte ävenhöver att en

lösningarfram sådanaförhandlagår emellertid inteprojekt.detta Det att
substansförst finnasutredningsstadium. måstepå Detför projektett en
etablerasvenska intressenterellerbeslut svenska attstatenett avgenom

projektet skall bli trovärdigt. Närbasforutsättningar förnödvändiga att
internationellaför säkerställaansträngningarallaså skett bör göras att

sponsorer.
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Eftersom utbildningsprogrammet for WAU sikte på tillgodosetar att
inte endast utbildningsbehov i utvecklingsländer behoven iävenutan
industrialiserade länder, kan i fallWAU:s räkna med mångaattman
elever kommer rekryteras från länder och organisationeratt harsom
ekonomiska möjligheter sjäva betala de fulla utbildningskostnadema.att

Sammanfattning principerna för finansiering WAUav av

WAU-utredningen finner finansieringen bör skeWAUatt av genom
avgifter elev, täcker de fulla kostnaderna för utbildningen.per som
Avgiftsunderlaget kan räknas ned i den mån WAU kan säkerställa

fortlöpande kontantbidrag till finansierarWAU ellersponsorer som ger
vissa lärartjänster. börWAU systematiskt arbeta på få sådanaatt sponso-
rer.

Elevavgifter kan finansieras elevers arbetsgivare eller hemland,av av
olika länders biståndsmyndigheter, för svenskt vidkommande SIDA,
eller andraav sponsorer.

Kostnaderna för elevernas uppehälle under utbildningstiden och deras
till och från utbildningsorten bör hållas utanför WAU:s budget.resor

Finansieringen bör så långt möjligt ske från elevens arbetsgivare eller
2 hemland och då inblandning WAU. Om det blir aktuellt medutan av

delad finansiering med biståndsorgan eller kan för-WAU:ssponsor
medling erforderlig.vara

projektet skallFör kunna kommer det erfordrasatt vis-startas attupp
initialsatsningar svenska och/eller svenska intressenter.statensa av

och omfattningenArten dessa satsningar kommer diskuterasattav
i kap.8.9.närmare

På sikt kan WAU söka EU-finansiering for delaröverväga att av
verksamheten i den mån syftet med de då tillgängliga EU-projekten låter
sig förena med huvudmålet for WAU:s verksamhet.

Bedömning5.6 efterfrågan: Elevantalav

Utredningens efterfrågeanalys har i första hand tagit sikte defi-att
niera utbildningsbehovet i kvalitativa termer:

Vilka de aktuella flygsäkerhetsproblemenär-
högre utbildning bidra till lösningKan dessa problemen av-
skall i fall utbildningenså inriktadHur och utformadvara—



Kapitel 1995:575 SOU78

utbildningsbehov annanstansnågonTillgodoses detta-—
föregående, ochhar redovisats i detfrågeställningardessapåSvaren

tillgodose.utbildningsbehovdet finnsdet har konstaterats attettatt
medsamrådbekräftats tekniskaharkvalitativa behovDetta genom

internationella planet.detinstanserkompetenta
fastställa denmarknadsanalys förinternationellnågonAtt attgöra
sig intei antal elever låterefterfrågan görasannolika volymen mättav

utredningsstadiet.hypotetiskt konceptmedsigså länge rör ettman
marknadsföras sedanskallaffärsidé,Projektet måste somses som en

ochverkar realistisktför konceptetsig är värtbeslutsfattarna bestämt att
utbildnings-definieraochdärförbörpå. Man göra ansatsatt satsa enen

de resulte-ochden kräverrimlig utifrån desigvolym ter resursersom
rimlig-översiktligmycketSedan kankostnaderna elev.rande enper
till denelevantal stårvilken relation dettaihetsbedömning göras av

förfarit dettapåWAU-utredningen harmarknaden.tillgängligasannolikt
sätt.

åreleverantagningtotal 120varitUtredningens haransats peraven
specialise-och depåeleverfördelade med 20jämnt sexvar en av

ringarna
flygsäkerhet,förmyndighetstillsynochflygföretagsledning-

ledningteknisk
flygsäkerhet,förmyndighetstillsynochflygföretagsledning-

flygoperativ ledning
flygtrafiktjänstledning av—~
flygplatstjänstledning av—

civil luftfartadministrationstatlig av-
luftfartsområdetinomaffärsföretagande-

elevantal harnå dessamöjligheternarimlighetsbedömningFör attav
verksam-globaladendatabasICAO:sWAU-utredningen överanvänt

reservation förMeduppgifter för 1990.enligtluftfartsområdetheten på
utred-haruppgifterofullständigaochoklaraganskadatabasenatt ger

värderingar:följandeningen gjort
flygför-beståendemarknadharspecialiseringamaförstatvåDe aven

1990det årfannsEnligt databasICAO:ssäkerhetsmyndigheter.ochetag
trafik. Ominternationellmed520flygbolagregistrerade1941 manvarav

genomsnitt behövertrafik iinternationellmedflygbolagvarjeattantar
med denledningflygoperativoch för5teknisk ledningför5 personer

inomtotalt 2500dettasåutbildningenhögreföreslagna personerger
behöver 2flygbolagenövrigadevidareområdet.vardera Antag att

tillskott 1300dettaområdet, såvarderainom ett perso-avgerpersoner
vardera.isammanlagt 3800ochområdetinom vardera personerner
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finnsDet 180 medlemsstater i ICAO och och dessa för-ca. var en av
ha säkerhetsmyndighet.väntas Ett land Sveriges storlek skulleen av

behöva ha tiotal med universitetsutbildning i sinett säkerhets-personer
myndighet, fem teknikorienterade och fem flygoperativt orientera-varav
de. Om detta genomsnitt så skulle det innebäratas 900ettsom ca.

globalt i dessa yrkesgrupper inom säkerhetsmyndighetema.personer
Totalsumman blir alltså marknadspotential 4700 fören av personer

vardera de båda första utbildningslinjema. fortvarighetstillstånd,I ettav
samtliga har den avsedda utbildningen,när kan förmodligen räknaman

med omsättning 10 % år. Det borde möjligt för WAUen attav per vara
marknadsandel på 10%, vilket skulle 47 eleverta år och linje,en ge per

dvs dubbelt planeradeän 20.motmer
På motsvarande kan bedömningar försätt övriga linjer.göras 180

länder har flygtrafikledningsorganisationer, med hänsyn till före-som
kommande lokala och regionala vardera kan behöva led-10organ
ningspersoner med utbildning WAU-karaktär Med anta-av samma.ganden detta elever18 år i fortvarighetstillstånd för linjen led-ger per
ning flygtrafiktjänst.av

ICAO:s Airport FileMaster flygplatser.516 Sverige ingårFörupptar
endast de fyra flygplatserna med internationellstörsta trafik. kanHärav
dras slutsatsen de internationella516 flygplatser medatt avser mera
omfattande trafik. finns alltsåDet många fler flygplatser dessa. Omän
vi ändock frånutgår dessa 516 flygplatser ochstörre behovantar ett av

ledningspersoner3 flygplats blir detta 1500 Sammaper ca. personer.
antaganden tidigare då elevantal 15 år i fortvarig-ettsom ger av per
hetstillstånd för ledning flygplatstjänst.linjen av

180 länder behöver personal för statlig administration civil luftfartav
för sina luftfartsmyndigheter och ministerier. rimligtEtt antagande kan

10 högutbildade land mindre storlek, och dettavara personer per av
används genomsnitt. Med oförändrade iantaganden övrigt dettasom ger

elevantal för18 år linjen statlig administration civil luft-ett av per av
fart.

linjenFör affårsföretagande inom luftfartsområdet mark-sammansätts
nadspotentialen både flygbolag, flygplatser, luftfartsadmi-statligaav
nistrationer och i viss utsträckning organisationer för flygtrafik-även
tjänst. Potentialen blir därmed på de övrigastörre områdena, ochän
några problem besätta elevplatser20 år kan knappast befaras,att per

det internationellt finnsäven utbud utbildningar inomstörreettom av
detta område.

Sammanfattningsvis drar WAU-utredningen slutsatsen, planerings-att
förutsättningen elever120 år och 20 linje rimlig. börManärom per per
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och neråtuppåtlinje bådeantalet elevervarieraflexibilitetha att per
rekryteringsläget.tillmed hänsyn

säker-utredningen WAUförordarinledningsskede attI ett som en
linje,elevantal år 1590med lägrekalkylerarhetsåtgärd ett perperav

blivit väl känd.utbildningeninnanrekryteringen kaneftersom trögare
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6 Huvudmannaskap, organisation och
lokalisering

6.1 Motiv och förutsättningar för etableraatt

den föreslagna utbildningen i Sverige,
Östergötland och Norrköping-Linköping

Bakgrunden till förslaget skapa World Aviation Universityatt ett
bl.a. initiativtagarnas övertygelseWAU styrkan i de samladevar om

kompetensresurser finns i området Norrköping-Linköping inomsom
områdena flygteknik, luftfart och utbildning universitets- och högsko-
lenivå. Fig. illustrerar detta kompetenskluster.9

finns LinköpingsHär Universitet med Linköpings Tekniska Högskola
och institutiondess för teknisk utbildning i Norrköping LiTHITU.
bedriver i samarbete med civilingenjörsutbildningKTH i flygteknik. Vid
Linköpings Universitet och Tekniska Högskola bedrivs antal utbild-ett
ningar, har beröring med flygsäkerhetsområdet och mednärasom som
vissa anpassningar, kompletteringar och tyngdpunktsförskjutningar skulle

flygsäkerhetsuniversitet.kunna ha centrala uppgifter i Vid Linkö-ett
pings Universitet finns för distansutbildning,U-LINK,även centrum

har utvecklat lösningar för effektivare fort- och vidareutbildningarsom
distans hjälp avancerad ochpå med TV- telekommunikationsteknik,av

erbjuda intressanta dellösningarnågot kan för flygsäker-även ettsom
hetsuniversitet.

LuftfartsverketNorrköping finnsI och Luftfartsinspektionen med
sina specialkompetenser inom luftfartsområdet och med Norrköping

Östgötaflygplats med terrninalkontroll operativaexempel påsom an-
läggningar. finns ocksåHär SMHI med sin kompetens i flygmeteoro-
logi.

finnsLinköping SAAB-Scania AB med landets samladeI största
för flygteknisk utveckling, konstruktion,kompetens produktion och

inriktatutprovning och med särskilt bolag den civila marknaden.ett
Östgöta-området finns rad statliga och enskilda företagvidare ochI en

institutioner med kompetens inom områden näraliggande flygteknik och
luftfart, inriktning förderas närvarande militär.även ärom

15-05964
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Sammantaget måste konstatera, i regionen Linköping- Norr-attman
köping finns det unika kompetensförutsättningar for skapa univer-att ett
sitet, eller inriktning i universitet, för flygsäkerhetsutbildningetten
hög nivå.

Östgötaregionen helhet har stark flygteknisk kompetensbas,som en
och del denna inriktad på militärteknisk utveckling. fårär Detstoren av

sannolikt volymen sådan verksamhet kommer minska iatt attanses
framtiden. i tid inriktningAtt sådana kompetensersatsa moten av
civil luftfart måste till fördel for regionens utveckling sikt.på Ettvara
internationellt flygsäkerhetsuniversitet skulle dessutom kunna utvecklas
till i internationellt nätverk samarbetande universitetett centrum ett av
och därigenom bidra till stärka Sveriges position inom det intematio-att
nella universitetsväsendet, särskilt inom EU.

finns viktigaDet regionalpolitiska aspekter talar för etableringsom
internationellt flygsäkerhetsuniversitet i Norrköping. flestaDeettav
städer i Sverige har högskola erbjuder kreativstörre en egen som en

miljö, påverkar utvecklingen i kommunen. fåNorrköping ärsom en av
städer inte har högskola. Viss högskoleverksamhetstörre som en egen

drivs dock Linköpings Universitet i Norrköping, bl.a. i ITU.ävenav
Erfarenheter visar kommuner med högre utbildning forskningochatt

får god ekonomisk utveckling och dynamik inte bara i ekonomien en
och näringsliv också i hela samhällsstrukturen. Norrköpings delFörutan

det därför strategisk betydelse högskoleutbildning och forsk-är attav
ning byggs i kommunen.ut

Norrköping har goda utvecklingsmöjligheter bör tillvaratas isom
högskolesammanhang: de statliga verken, det internationellt präglade
näringslivet, profileringen kommunikationscentrum med kontakter-som

det rika kulturlivetösterut,na m.m.
satsningEn ökad högskoleverksamhet i Norrköping helt i linjeär

med hos Linköpings Universitet. Universitetsstyrelsen tillsatte isynen
1995 under rektors ledning med uppgift verka föratt attmars en grupp

finna utbildnings- forskningssatsningaroch lämpliga förlägga tillatt
Norrköping, beslutet låg tillI grund for tillsättning fram-som gruppens
hålls, det viktigt för universitetet finnas i Norrköping ochäratt att att
de planer förgäller utbyggnaden befintliga verksamheter skallsom av
fullföljas, Dessutom universitetet skall expandera ipoängteras att om

skeNorrköping bör detta satsningar utbildning och forskninggenom
finnsinte i Norrköping.ännusom

åstadkomma attraktivFör studiemiljö i Norrköping arbetaratt en
universitetet kommunenoch med samlokalisera befintligagemensamt att

universitetsutbildningaroch till område i Norrköping: Dragsom-ettnya
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industrilandskapet kring där måletrådet i det s.k. kallade Strömmen, är
finns redan och området skulleutveckla Här ITU utgöraettatt campus.

flygsäkerhetsuniversitet.lämplig miljö föräven etten
tillförsNorrköpings kommun har starkt intresse kommunenett attav

kompetensnivå och har uttalat viljan stödjaverksamheter på hög attnya
flygsäkerhetsuniversitet i Norrköpingetableringen ett attgenomav

universitetets lokalfrågor såväl elevernasmedverka till lösaatt som
därför regionen Norrköping-Linköpingbostadsfrågor. Slutsatsen blir att

förutsättningar för framgångsrik lokaliseringutomordentligahar en av
och Linkö-flygsäkerhetsuniversitet, med Norrköping huvudortett som

stödjandeping basresurs.som

på huvudmän ochGrundläggande krav6.2

organisation

internationellalternativa lösningar medUtredningsdirektiven attanger
skall studeras.svensk huvudmanhuvudman resp.

huvudmannaskapställasgrundläggande krav måste påantalEtt upp
för WAU-konceptet, går påoch organisationslösning attut genomsom

internationellatillgodose denuniversitetsutbildninghögkvalitativen
höjaledarpersonal med kapacitetluftfartsmarknadens behov attav

arbets-extemfinansieradUtbildningen förutsättsluftfartens säkerhet. av
biståndsmyndigheter och andrainternationellagivare, sponsorer. idelas huvudaspekter,kan i tvågrundläggande kraven näm-De upp ;

utbildnings-och relationernaavnämarsidan tillrelationerna tillligen
väsendet.

avnämarsidanRelationer tillA.
medväl fungerande kontaktnäthaOrganisationen måsteA1. ett

fortlö-luftfartssektom föroch nationelladen internationella att
utbildningen tillförmålenpande kunna avnämamasanpassa

utbildningensi frågakvalitativtbehov. gäller såvälDetta om
elevan-kvantitativt i fråga önskvärtinnehåll och nivå omsom

ocksåexamensnivåer,studieinriktningar ochtal olikapå samt
måluppfyllelse.uppföljningen utbildningensfrågai avom

finnasorganisationen måstedet iställer krav påDetta att
dessaochdet nödvändiga kontaktnätet,harpersoner som

förtidkunna tillräckligt sinmåste avsätta attpersoner av
upprätthålla kontakterna.verkligen

såvälverkligen aktivtinstanser skallA2. För externaatt engageras
uppföljning måluppfyllelse börmålformuleringi orga-som av
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nisationen till sig knyta Programråd Advisoryett externt
Council med företrädare för internationella och nationella

möjligt valda från exempelvis ICAO, IATA,expertorgan, om
utländska myndigheterIFATCA, LFV, SHK, någraIFALPA,

framstående forskare inom säkerhetsområdet.och bland Detta
förstärkaråd kommer med lämplig sammansättning kunnaatt

internationellaorganisationens och utbildningens på denstatus
scenen.

för kunnaOrganisationen måste ha kompetens ochA3. attresurser
luftfartsområdet, dels derekrytera framstående lärare på som

sannoliktlärarstaben, de,skall ingå i den delspermanenta
visitingbehövaåtskilliga, kommer rekryterasattsom som

professors eller visiting lecturers.
för drivaha kontakter ochA4. Organisationen måste attresurser

fi-lösningfortlöpande arbete för elevrekrytering ochett av
marknadsföring,Häri ingår också aktivnansieringsfrågor. en

kvalitet och detfrämst vila utbildningensmåste re-som
därigenom kan bygganommé WAU upp.

utbildningsväsendet.Relationer tillB.
uppgift isinWAU-konceptet skall fyllaAvgörande förBl. om

blidärmedinternationella luftfartssystemet ochdet en me-
tillgodoseeftertraktad utbildning kanningsfull och är att man

ingåmåstetäckning alla de specialiteterkraven på full somav
Safetyutbildning för Aviation Managementi avanceraden

tekniskasåvälDäri ingåroch Aviation Business Management.
humanbeteendevetenskapliga discipliner t.ex.ämnen som

iman-maskin-problematikbetydelsenfactors såväl i som
ekonomiäm-människa-teknik-organisation-kultur,speletsam

qualityinriktning totalföretagsledning med på manage-nen,
luftfartsadministration ochment, specialämnen inomsamt

internationell luftfartsjuridik.
kost-rimligaha förutsättningar tillOrganisationen måste att

nivå.detta breda utbildningsbehov pånader tillgodose rätt
universitets-eller högskoleutbildningB2. internationellEn genom-

förkvalitetskravenuppfylla de normalaförd i Sverige bör
Organisa-detutbildning i svenskamotsvarande systemet.

säkrakompetens fördärför ha ochtionen måste attresurser
kvalitetsmål.detta

tillförsäkras ledning har kompe-måsteOrganisationenB3. en som
leda och driva utbildning påerfarenhet effektivtoch atttens

högskolenivå.universitets-och
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bakgrund de uppställda kriteriernaMot skall antalettav ovan nu
tänkbara alternativ för lösning huvudmannaskapsfrågan diskuteras.av

Alternativ Internationellt6.3

huvudmannaskap. huvudmanICAO som

alternativ har varit WAU-utredningens utgångsförutsättning.Detta
Initiativtagama har varit inspirerade den framgångsrika etableringenav

ifrån huvud-och initiativet har utgått lösningWMU att avav samma
mannaskap och organisation skulle kunna tillämpas.

WAU-utredningen har emellertid måst konstatera, ICAO:s policyatt
organisationen in huvudman för utbildnings-inte medger gåratt som en

General-finns resolutioner fråninstitution i medlemsstat. Det ICAO:sen
tillbaka, bekräftades vid 1992församling sedan 20 årän senastmer som

Appendixårs Assembly i Resolution A29-7 H, bl.a. säger attsom
skall följande principer:ICAO:s utbildningsprogram styras av

luftfartsutbildning medlemsstaternasa är ansvar;
luft-ömsesidigt bistånd mellan medlemsstater i utbildningb av

och särskilt i sådanafartspersonal bör underlättas,uppmuntras
utbildning negativt påverkafrågor där brist på adekvat kan
internationella ochsäkerhet och regularitet i den luftfarten;

utbild-driftenorganisationen dvs bör inte delta iICAOc av
medlemsstaterningsanstalter bör och rådauppmuntra sommen

driver sådana.
rådspresi-överraskande,bakgrund det föga ICAO:sdennaMot är att

klargjorde vid WAU-sekreterarenspersonligendent Assad KotaiteDr.
visaviinte kan ikläda sig den rollICAObesök i november 1994, ettatt

gäller ICAOhar WMU. DettaIMOWAU oavsett attgentemotsom
och inte någoninriktningen denfinner initiativet lovvärt, rätta ser

existerande kan däremotförhållande till utbildningar. ICAOdubblering i
elevsti-administrationoch hjälplämna stöd sätt,annat tex avgenom

teknisk rådgivning.pendier och genom
Kotaiteskriftligt samrådslutskede begärdes DrutredningensI ett av

och kurs-projektsammanfattningengrundval den då färdigställdaav
fastslåri bilagaspeciñkationema engelska. Svaret, återges attsom

specifikt säker-fokuserar påetableraförslaget universitetatt ett som
förvisso fullt stöd påinternationell civil luftfart förtjänarhetsjrågor i

konceptet, kanstöder naturligtvisnationella planet. ICAO intedet men
med den föreslagna institutionen sigsigassociera attgenom ac-vare
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föreslagnadelta detstyrelse ellerplats dess ii attceptera genomen
programrådet.internationella

åtminstoneförhoppningen ICAOhade haftWAU-utredningen att
programrådet,det internationellaingå iskulle kunna attacceptera men

återgivna resolutionendentolkningorganisationens är upp-ovanav
förha viss förståelsebör dockrestriktiv.enbarligen Man attytterst en

drivermedlemsstater, vilkaorganisation med 180internationell encaen
restriktivi-luftfartsområdet, måste visautbildningsanstaltermångfald
utveckladesärskilt ienskilda länders projekt,sig imedtet att engagera

gränsdragningspro-personalresurser ochbåde frågaländer. Det är omen
blem.

sonderat hos det FN-organ,informellahar påUtredningen vägar som
finnasdet skulleFN-universiteten, huruvidaföradministrativt svarar

leda tillkunnaskullevid sidan ICAOhandlingslinjenågon av som
blevWorld Aviation University. Svaretetablering FN-stött attettav

luft-förfackorganeftersom ICAO FN:sansågs tänkbart,detta inte är
förbin-löpandeadministrerar SverigesLuftfartsverket,fartsfrågor. som

sida drivafrån svenskotänkbartdet ocksåansågmed ICAO,delser att
internationell huvudmanmedståndtill WAUför fåaktionnågon ettatt

policy.med ICAO:si strid
lösning medför sökadärförharWAU-utredningen attstannat en

föroch positivastöddär ICAO:shuvudmannaskap,svenskt respons
organisationensförprojektet inomgodogörasgrundtanken kan till ramen

policy.etablerade
Även avfört frånhuvudmandärmedalternativet ICAO ärsomom

det skullegranska hurmotiveratändockdagordningen kan det attvara
avsnittet 6.2 Detuppställts ikrav,grundläggandedeuppfylla ovan.som

ocksåbra för WMUlösning varitförhand givetpåinte attär somen
månställa i vissUtbildningsmålenbra för WAU.skulle ut attservara

ikurserdjupgåendei formWMUkravandra WAU än av mera
företagsekonomiskabeteendevetenskapliga och ämnentekniska,både

masters-nivån.påkravstringentaoch mera
rekryteringlämpligWMU-modell skulle medenligtWAUEtt aven

tillgodoseadministration kunnaledning ochlärarstabfastsåväl som
i avsnitt 6.2.A1-A4punkternaenligtkraven

begränsadiendastenligt denna modellWAUskulleDäremot ett
avsnitt 6.2. Ettipunkterna B1-B3enligtkravenuppfyllautsträckning

till svensktrelationegentlignågoninte hanämligenskullesådant WAU
skulle rekryterasinstitutsådanttillLärarstabenutbildningsväsende. ett

Östgötaregionen knap-skullekompetensklustret iochinternationellt,
illustrerasFörhållandetlokaliseringen.för attfaktor avpast vara en

eller hög-universitetsvenskamedsamarbetefastnågotharinteWMU
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skolor. skulleWAU inte underkastat svenska högskolenormer utanvara
Board of Govemors tillsatt ICAO. kan inteICAOstyras ettav av

förväntas ha kompetens för styrning och akademisk kvali-utövaatt
tetsuppföljning universitetsutbildning. ligger därför logik iDet attav en
ICAO inte heller berett sig sådan roll.är att ta en

Med elevantal och100 år 20-tal fast engageradeett ettav ca per
lärare i likhet med skulleWMU WAU inte rimligen kunna hålla sig
med lärarstab tillräckligt hög akademiskpermanenten egen, som en
nivå skulle kunna täcka den tvärfackliga ämnesbredd erfordras försom

avancerad flygsäkerhetsutbildning. Den akademiska miljön i litetetten
och isolerat skulle sannoliktWAU inte uppfattas stimu-tillräckligtsom
letande för locka och behålla högt kvalificerade med forskar-lärareatt
kompetens. sådantEtt skulle också bli förWAU sårbart stör-ytterst
ningar i lärartillgângen. Storleken skulle de mindremotsvara en av
institutionerna inom Tekniska Högskolan i Linköping.

Ledningskompetens skulle säkert kunna rekryteras, i dettaävenmen
avseende skulle organisationens litenhet begränsa bredden inteom
kostnaderna skall bli oproportionerliga.

sannoliktDet begränsade omfånget förverksamheten talar attav en
organiserad samverkan med universitet ochföredra,störreett attvore
möjligheten härtill finns i det närliggande Linköpings Universitet och
med dess institution för teknisk utbildning i Norrköping.

6.4 Alternativ Linköpings Universitet2: som

huvudman med totalansvar

bakgrund diskussionen i föregåendeMot avsnitt det naturligtär attav
diskutera möjligheten helt inordna Universitet,WAU i Linköpingsatt
fortfarande dock med förläggning till Norrköping.

Linköpings Universitet består Tekniska högskolan, Hälsouniversi-av
humanistisk/samhällsvetenskaplig fakultet. Forsknings- ochtet samt en

utbildningsverksamheten genomförs antal k storinstitutioner. Enettav s
typisk institution består 150 med tiotal professurer.ettav ca personer
Fakultetsnivån beställer och kvalitetsgranskar den verksamhet som
produceras institutionerna.av
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6.4.1 Motiv för Linköpings Universitet att ta ansvar
för flygsäkerhetsuniversitetett

finnsDet flera goda skäl för Linköpings Universitet skulle viljaatt
driva och vidmakthålla flygsäkerhetsuniversitet.starta, det förstaett För

skulle det bidra till ytterligare stärka regionens flygtekniskaatt profil.
skulle skapaDet intressant och betydelsefull akademisk institution ien

Norrköping. Ytterligare skäl talar för aktivt frånettsom engagemang
LiU/LiTH sida i flygsäkerhetsutbildningen följande.är

En integrering eller samordning mellan WAU-utbildningen och den
flygtekniska civilingenjörsutbildningen vid Linköpings Tekniska Hög-
skola LiTH torde inför framtiden.rätt Den flygoperativa verk-vara
samheten med inriktning civilpå drift och säkerhet kommer iväxaatt
betydelse i jämförelse med teknisk utveckling och produktion flyg-av
plan i Sverige. Utvecklingsprocessen kommer också rationaliserasatt
och drivas i multinationella och det blir allt färrestora sådanaprogram
aktörer på marknaden. Den operativa, civila flygverksamheten däremot
kommer fortfarande drivas med många aktöreratt små och storaav
flygbolag och andra luftfartsorganisationer och i alla länder. Det kom-

krävas alltmer avancerad kunskap hosatt och luftfarts-operatörermer
myndigheter och inom infrastrukturen flygplatser, flygtraflkledning,
drift och underhåll förmm driva respektive verksamheteratt med hög
säkerhet, eftersom hela blir alltmer komplicerat och integrerat.systemet

Om dessutom kan integrera eller samordna WAU med LiTH:sman
civilingenjörsutbildning i flygteknik så skulle få mycket slag-man en
kraftig kombination utbildningar, där Linköping-Norrköping kommerav

täcka hela flygområdet. Detta skulleatt LiTH- Flyg ytterligarege en
profil nämligen den flygoperativa.

börMan dock behålla de identitetematvå WAU och LiTH- Flyg
med sina olika rekryteringsbaser och examensinriktningar, detmen
skulle kunna LiTH-Flyg variant där teknologema förutom civil-ge en
ingenjörsexamen i flygteknik kan få kompetensen i AviationMSc
Safety Management lämpliga tillval från WAU-programmen.genom
Dessutom bör det gå få betydande rationaliseringseffekteratt genom
samutnyttjande existerande basresurser.av

En utvidgning LiTH:s verksamhet samordning medav genom en
WAU-utbildningen enligt skulle också värde förstortovan vara av
Universitetet och regionen. Några argument:

Linköping-NorrköpingDen total täckning flygområdetger en av-
med forskning och utveckling, konstruktion och produktion, drift



1995:57SOUKapitel90 6

och universi-myndighetsverksamhetinfrastruktur,underhåll,och
med säkerhettetsutbildning tema.som

och unikverksamheten vid LiTHdimension åtDen ennyger en-
universitet.andraprofil gentemot

Universitet käntLinköpingsanknytninginternationellStark gör-
flygföretagochmed myndighetersamverkanochi världenute

framtidaför denvärdefull återkopplingvärldenhelaöver ger
utbildning.forskning ochinriktningen av

min-tenderarcivil prägel ochLiTH- Flyg attDen meraenger-
tordemilitära Dettaberoendet stort,ska vara avprogram.av

och regionen.universitetetvärde förlångsiktigt
samarbetekontakter och konkrettillmöjligheter skapasMånga-
både iföretagochmyndigheter östuniversitet,utländskamed

iföreläsareutländskarekryterabörWAUoch attväst genom
utvecklingspotentialskaparomfattning. Dettabetydande storen

helhetUniversitetLinköpingsfor som
forskningtillhörandemedWAU-modellenligtutbildninghögreEn

utanför flyg-intressediscipliner börsäkerhetsrelaterade äveni vara av
kap.i 7.2.diskuterasfrågorbranschen. närmareDessa

inordnandeaspekter vidOrganisatoriska6.4.2 av
UniversitetLinköpingsinomWAU

Univer-Linköpingshelt inomlägga WAUlösningenväljerOm attman
tydligtinternationelladenmarkeralämpligtdet statusensåsitet är att

universitetet.inomförorganisation WAUsärskildskapaatt engenom
verksam-huvudsakliganställning och medmed fastoch forskareLärare

ofInstituteinstitution, IAS,särskildiorganiserasinom WAUhet en
övrigaliksomledsflygsäkerhet.för DennainstitutionenSafety/Aviation

Linköpingsinrättasrektor. IASutseddprefekt,institutioner avavav en
forsk-producentinstitutionerövrigaliksomoch blirUniversitet aven

utbildning.ochning
°Flygsäkerhetsuniversite-alternativt medLedningen WAU namnetav

särskildSafetyAviationInternationalforUniversitytet enges
möjlighetkaraktär Eninternationellaframhäver dessorganisation som .

medstyrelse för WAU,särskildinrättarUniversitetLinköpingsär att en
Luft-frånkommakanledamöter. Desåväl interna externa senaresom

flygindustri. Deochkunderflygbolagandra luftfartsorgan,fartsverket,
representerade.studerande bör vara
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Till WAU och dess styrelse knyts föreståndare Director meden
operativt för WAU:s verksamhet. Föreståndaren rektoransvar utses av
och bör ingå i styrelsen.

intemationelltEtt programråd eller Intemational Advisory Coun-
cil bör rådgivande till föreståndare och styrelse. Detta råd bör havara
ledamöter med bred förankring på den internationella Rådet börarenan.
sammanträda gång termin.en per

Ovanstående organisation fungerar verksamheten anslags-oavsett ärom
eller extemfinansierad. Universitet kan bedriva extemfmansierad upp-

dragsverksamhet med den inskränkningen, individuella elevavgifteratt
förbjudna enligt högskolelagen.är Finansieringen måste således komma

från organisationer, företag eller statliga anslag.
Ett särskilt problem för Linköpings Universitet, måste lösas vidsom

denna Organisationsform, svårigheten förär LiU självt kravenmötaatt
enligt punkterna Al och A4 i kap. 6.2. handlar kontaktnätetsom om
med den internationella luftfartssektom och marknadsföringen, rekryte-
ring elever och anskaffning finansiärer och till WAU.av av sponsorer

behövsHär hjälp professionell organisation med internationellaav en
kontakter inom luftfart och flygsäkerhet. lämpligEn aktör är uppen-
barligen Luftfartsverket. Med LiU huvudman måste avtal kom-ettsom

till stånd med Luftfartsverket med innebörden verket utnyttjar sittma att
breda kontaktnät inom den internationella luftfartssektom och sigtar

för dessa uppgifter.ansvaret
heltEn extemfmansierad lösning olämplig för LiU.är För verk-att

samheten skall uppnå akademisk stadga och kvalitet fordras antalett
fasta lärartjänster i form professurer och lektorat. Denna permanentaav
del personalen måste ha långsiktigt säker finansieringav typen av
anslag. Om kostnader för elevernas logi, uppehälle och andra elevrelate-
rade utgifter undantas bör, enligt LiU:s uppfattning, cirka hälften av
WAU:s budget anslagsfmansierad.vara

En principiell organisationsskiss för WAU inom Linköpings Univer-
sitet visas nedan.
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LinköpingsFigur. 10
Universitet
Styrelse

Rektor

S lFl3I;Se5:eerhetsFöreståndare internationelltför
Director i programråduniversitetet
för WAU Advisory Council"WAU

institutioner

IAS TU MAl EKI

= Institute of Aviation Safety
Institutionen för Flygsäkerhet

Figur 10. Principskiss till organisation för inomWAU Linköpings Universitet

6.5 Alternativ WAU friståendesom

stiftelse med totalansvar

I WAU-utredningens inledande arbete har skisserats alternativet att
skapa stiftelse huvudman med totalansvar för dessWAU ochen som
verksamhet. Stiftare kunna hämtas från initiativtagareantogs gruppen av
till projektet. Stiftelsen skulle alltså det institut medersätta FN-status
under ICAO:s administrativa paraply, ursprungstanken. övrigtIsom var

preliminärt liknande utbildningsorganisation vidantogs WMUen som
komma gälla.att

Sedan WAU-utredningen arbetat sig fram till klar bild utbild-en av
ningsprogrammet för och deWAU krav detta ställer, harprogram
utredningen, på grunder redovisats i kap. kommit fram6.3,samma som
till WAU litet och isolerat universitet inte kvali-någonatt ettsom vore
tativt bra lösning och dessutom mycket dyr. Samverkan med störreett
existerande universitet basresurs föredra. Linköpings Univer-är attsom
sitet och dess filial i Norrköping måste därför på något ingå i kon-sätt
ceptet.

WAU fristående stiftelse med totalansvar därför inte någonärsom
realistisk lösning, och alternativ 3 utvecklas därför inte närmare.
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Alternativ Kombination4: WAU6.6 ettav

med beställaransvar och Linköpings
med produktionsansvarUniversitet

Inledning6.6.1

för-identifierats, skullehar vissa problemkap. 6.4.2I varasomovan
medUniversitet huvudmanlösningen Linköpingsknippade med som

samarbets-kunna klarastotalansvar, dock skulle ut ettgenommen som
Luftfartsverket.mellan LiU ochavtal

beståendetänkbar kombinationslösningkan dockMan annanse en
WAU-organisation med beställaransvarskapar liteni gent-att man en

utbildningen. beställarorganisationenLiU huvudproducent Iemot avsom
erfordras foroch dedå finnas den kompetensmåste att taresurser som

Luft-i Alternativ avtalsvägen läggsför de uppgifter 2somansvar
forformenlämpligaste institutionellafartsverket. Vilket kan varasom

kallarnedan; tillsvidareskall diskuterasbeställarorganisationen närmarei
r förden WAU.

mellan och LiUWAUUppgiftsfördelningen6.6.2

följande ansvarsområden:skulle liggahuvudmannaskapWAUI
examinations-utbildningsmål, kursinnehåll ochformulering av-

ochmed inflytande från ICAO, IATAför målgrupp,krav resp.
luftfartsom-nationella inomoch instanserinternationellaandra

rådet;
elevrekrytering;-

internationellamedelsanskaffning/finansiering från nationella och-
källor;

utbildningen ochbeställare LiUrollen eventu-gentemotavsom-
universitetandra och skolorellt även gentemot

och lec-rekrytering visiting professorsi LiU:smedverkan av-
luftfartsområdet;turers inom

utbildningen fyller uppställda mål.kontroll attav-
skulle ligga följande ansvarsområden:produktionsansvarLiUI

genomfö-utbildningens organisation praktiskaför ochatt svara—
rande;
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rekrytering den fasta lärarstaben samordning med ochsamtav-
utnyttjande andra existerande utbildningar och läroanstalter;av
rekrytering visiting professors och underandra lärare, med-av-

WAUverkan vad gäller luftfartsområdet;av
kvalitetskontroll med avseende på utbildningens akademiska nivå-
kostnadsberäkning offereringoch utbildningen till WAU.av-

inomför genomförande avtalade kostnadsramar.Ansvar
denna bakgrund borde fasta organisation kunnaMot WAU:s vara

liten, internationellakanske 3-4 och nationella intressen-Depersoner.
kan knytas till i "Programråd. Möjligen kan mindreWAU ettterna ett

antal huvudlärare i luftfartsorienterade finnas vid med denWAUämnen
Idubbla uppgiften bedriva utbildning och sköta kontakterna medatt

luftfartssektom. LiU skulle kunna driva utbildningen i sin normala
Organisationsform. prefektskulle behövas institution medDet somen
har genomförandeansvar utbildningen Flygsäker-för Institutionen för
het/Institute of Aviation Safety, IAS.

institutionella form6.6.3 WAU:s

Inledning

institutionella formen för i detta alternativ hängerDen WAU nära sam-
med vilka intressenter, kan och vill ikläda sig förett ansvarman som

finns ihuvudmannaskap. första utgångspunkt då i de intressenterEn
Östgötaregionen, tagit till skrivelsenhar initiativet WAUsom genom

till Regeringen.1994 Dessa är:
Linköpings kommun
Luftfartsverket

ÖstergötlandsLänsstyrelsen i län
Norrköpings kommun
Saab-Scania AB
SMHI
Linköpings Universitet

oundgängligtdessa positivaAv det ärär tre parter, vars engagemang
skallför det huvud kunna bli projektet. Dessanågot äröveratt taget av

till Norrkö-Luftfartsverket, Norrköpings kommun eftersom lokalisering
sonderingarförutsattping och Linköpings Universitet. Utredningensär

medindikerat, initiativtagarna räknathar de övriga inte har attatt
i något huvudmannaskap för WAU.
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diskussionenOm därför begränsas till de nödvändiga intressenter-tre
så kan konstateras två dem statliga och kommunal.äratt ärna, av en

realiteten innebär detta detI Staten och kommun, villäratt göraen som
något intresseKommunens få verksamheten tillärgemensamt. att
kommunen, och för detta beredd hjälpa till med lokalfrågan.är attman

kan lösa med avtal mellan kommunenDetta och och detWAU,ettman
inte nödvändigt för kommunen huvudman för sitt mål.nåär att attvara

sak kommunen kanske kanEn vilja det för markera sinär att attannan
del i projektet. Låt för skull också det kanresonemangets anta attoss
finnas någon instans fond eller försäkringsbolagt.ex skulleannan somi
vilja in.gå

Vilka alternativ finns för den institutionelladet då formen för WAU

WAU stiftelsesom

Stiftelse form kan diskuteras. Riksrevisionsverket gjorde 1990är en som
statlig verksamhet bedrivs stiftelsefonni Rapportöversynen somav

1990-08-31. i Stiftelseformen med fördel kanRRV rapporten attanser
användas för icke konkurrensutsatt statlig verksamhet central be-avl
tydelse och varaktig där förutsättning för få till stånd ochnatur, att1 en
driva verksamheten huvudmannaskapet delas med eller fleraär att en
andra Stiftelseformen bör, enligt användas förRRV, däremot inteparter.
verksamhet så central betydelse för villär attstatensom av pass man
stå huvudman, ha det huvudsakliga ñnansieringsansvaretensam som

ha möjligheter till insyn och direktstyming.samt stora
analys i modell ochRRV med väsentlighetskriteriumutmynnar etten

altemativkriterium enligt följande.ett

Verksamheten särskilt Alternativ till stifielseform Lämplig verks-
önskvärd för finns samhetsforrnstaten

Myndighet/bolagJA JA

StifielseJA NEJ

Avtal med ickeNEJ JA
statligt organ

påpekar också det enligt kap. regeringsformen inteRRV 9 äratt
tillåtet för myndigheter bilda stiftelser eller sina anslag elleranvändaatt
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andra inkomster för finansiera sådan stiftelsebildning riksdagensatt utan
medgivande.

Ställt kriteriemodellRRV:s blir det svårt hävda stiftelse-mot att att
formen den enda tänkbara. Med endast Luftfartsverket och Linkö-är
pings Universitet, Norrköpings kommun och försäk-någon fond eller
ringsbolag huvudmän torde det bli omöjligt. Enligt kan kom-som ovan

knytas till avtal.WAU Eventuella privata intressentermunen genom
torde lika till projektetkunna knytas och det kangärna som sponsorer,
knappast nödvändigt eller lämpligt två eller flera statligaattvara
verk/myndigheter bildar stiftelse för kunna samverka i WAU.att etten

Enligt regeringens proposition stiftelselag 1993/94:9 ochom ny
den stiftelselag träder i kraft den januari så kallade1 1996 kommer lsom
anslagsstiftelser stiftelserinte längre kunna bildas. Därmedatt somavses

beroende statliga anslag för sin fortlöpande verksamhet. Ytterligareär av
utredning Former for statlig verksamhetSOU 147 har kom-1994:en

förslag, för sigmit med i stället anslagsstiftelser bör användaatt staten
aktiebolag eller föreningar börideella det gäller verksamhetnärav som

bedrivas i privaträttslig form.
WAU-utredningen drar slutsatsen de institutionella formeratt som

tänkbara for med svenskt huvudmannaskap, LinköpingsWAU därär ett i
iUniversitet och Luftfartsverket huvudintressenter, driva WAUär är att

i statliga myndigheter/verk eller särskiltendera dessa bilda ettattav
Alternativet med i Linköpings Universitet harbolag för WAU. WAU

altema-redan behandlats, och det återstå diskutera de återståendeattnu
tiven.

bolagWAU som

uppgiftsfördelning mellan LiU och i avsnittWAU,Den presenteratssom
uppgifter ivisar tydligt allt väsentligt ligger inom6.6.2., WAU:satt

kompetensområde och kräver Luft-Luftfartsverkets det kontaktnät som
enhetfartsverket förfogar lägga organisatoriskAtt WAUöver. som en

Luftfartsverketinom Luftfartsverket skulle knappast acceptabelt.vara
kommer självt ha behov delar det utbud utbildningar WAUatt av av av

ske for denskall tillhandahålla, i huvudsak skall utbildningenmen
därför hållasinternationella verksamhet måstemarknaden. WAU:s

Luftfartsverkets kämverk-organisatoriskt åtskild frånoch ekonomiskt
Luftfartsverket Riksdagensmedmöjlig dåsamhet. lösningEn är att

långsiktigtför WAU,medgivande bildar dotterbolag ettett som genom
huvudproducent skapar förut-Universitetavtal med Linköpings som

utbildning enligt WAU-konceptet.internationellsättningar för en
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erbjudersådan lösning intedockfinnerWAU-utredningen att en
Linköpings Uni-medjämfört med alternativetfördelarpåtagliganågra
komplicerat.betydligt Förhuvudman. Detversitet är mersnararesom

drivsdendet bättre,måsteinternationellautbildningens attstatus vara
huvudmanuniversitetoch välrenommerat änmed etableratett avsom

kommaLuftfartsverket, skulletilldet knutetbolag, ärävenetti omsom,
detmed aktiebolagGrundidénsvårförklarad roll. ärha utåt attettatt en

interna-syftet medinte dettaoch detvinstskall är ettär somgenerera
skulledetEnbart intryck utåtflygsäkerhetsuniversitet.tionellt attett

fåmöjligheternaundergrävaskulle kunnavinstsyfteföreligga attett
internationella sponsorer.

Slutsatser6.7.

alternativ, diskuteratsdebedömningsammanvägdVid ovan,somaven
okom-den bästa ochtill slutsatsenWAU-utredningenkommer mestatt
Linkö-underinordna WAU-konceptetheltblirplicerade lösningen att

med mark-förknippadeproblem,speciellapings Universitet. De ärsom
anskaff-utbildning,extemfinansierad internationellnadsföringen enav

medkontaktenfortlöpandeoch denochfinansiärerningen sponsorerav
etableradfastkan lösasluftfartssektom,internationelladen genom en

baseradLuftfartsverketochUniversitetLinköpingsmellansamverkan
samarbetsavtal.långsiktigtpå ett

talarättvisandeinte längreblir detlösning ettMed denna att om
Flygsäker-föreslås benämningenUniversity. ställetAviation IWorld

engelskaUniversitet, påLinköpingsinomhetsuniversitetet
Safety.AviationInternational"University for

delfulltlösningutbildningen får i dennainternationella utDen av
Uni-Linköpingserbjudsochakademiska kompetensden status som av

säkerställasluftfartsanknytningen kaninternationellaversitet. Den ge-
programrådinternationelltCouncilAdvisoryIntemationalettnom

med Luftfartsverket.samarbetetdet fastaoch genom
Linkö-flygteknik vidcivilingenjörer iutbildningenordinarieDen av

elevernavalmöjlighet förbreddadHögskola kanTekniskapings ges en
tillvalflygsäkerhetsområdetspecialiseringsöka mot avatt genomen

kursutbud.Flygsäkerhetsuniversitetetsfrånämnen
den fullständi-till såvälfå tillgångkanluftfartssektomsvenskaDen

anordnadespecielltFlygsäkerhetsuniversitetetvidutbildningen somga
totala kursut-för detinomvidareutbildningarochkurserkortare ramen

utbildningsstandard höjas.sektornsHärigenom kanbudet.

15-05965
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lokaliseringsaltemativLokalbehov och6.8

inom Norrköping

Motiven for och fördelarna med lokalisera Flygsäkerhetsuniversitetetatt
till Norrköping har redovisats i kap. 6.1. WAU-utredningen finner
skälen för sådan lokalisering övertygande.en

initiativskrivelsen till utbildningsministem förutskickades,I 1994 att
erfor-Norrköpings kommun skulle kunna ställa campusområde medett

förfogande för området förderliga utbildningslokaler till inomWAUett
flygflottilj, där huvuddelen lokalbeståndetden nedlagda Bråvalla av

forkommunen skulle få ståskulle kommunen. Detövertas antogs attav
lokalerna, eftersom detta praxis vid lokaliseringkostnaderna för är av

milj.kr. i driftkostnader.FN-institut. talades 2-3 årligaDet om
flera tillkommit,utredningsarbetets gång har faktorerUnder som

till Bråvalla inte praktisk eller ekono-talar för lokaliseringatt vore en
Även byggnader finns vid Bråvalla såmiskt försvarbar lösning. om

oviss-investeringar för dem. Beroendebetydandekrävs att rusta upp
användning området det oklart hur kommu-framtidahet övrig äravom

Vfungera. finns inte hellerservice kommer Detnikationer och attannan
Flygsäker-anläggningar kvar har värde förluftfartsrelateradenågra som

hetsuniversitetet. g
uttvecklaUniversitet arbetar påoch LinköpingsKommunen attnu

Dragsområdet vid Motala tilli Strömgamla industrilandskapetdet ett i
efterutbildningslokaler har skapats därUtmärktacampusområde. reno-

iinstitution för ingenjörsut-Tekniska Högskola harvering. Linköpings en
har ledig för ytterligarelokaliserad dit. Området kapacitetbildning

loka-Bråvalla dock ingaskillnad kommunenverksamhet. Till ägermot
Dragsområdet.ler i

lokalbehov lygsä-har gjort beräkningar vilka FWAU-utredningen av g
Beräkningarnautbildningar medföra.kommerkerhetsuniversitetets att 3

iberäkningsunderlaget förkursspecifikationema bilaga ochi 3frånutgår
debilaga Lokalbehov och -kostnader förenligtkurskostnader rena
Flygsä-framgår bilaga visar sigundervisningslokalerna Det att omav

sålokaler för exklusivt brukskulle heltkerhetsuniversitetet egnages
dethyreskostnad ibruttoyta tilltotalt 2500 kvmskulle det krävas ca en

skulle då iBeläggningenmilj. kr. år.3,3aktuella området perav ca.
samlokalisering medsamordning ochGenombli 27%.genomsnitt

dessa lokalerHögskolas filial kan delenTekniskaLinköpings större av
i proportion tillfördelning kostnadernaVidutnyttjas gemensamt. av

för undervisnings-den årliga hyreskostnadenskulleutnyttjningsgraden

i
i
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lokalerna till milj. kr. Härtill behovsjunka 0,9 år. kommerca. per av
administrativa lokaler med bruttoytalärarrum och total 280en av ca.

exklusivt för Flygsäkerhetsuniversitetet till kostnadkvm 0,45en av ca.
milj.kr år.per

Flygsäkerhetsuniversite-WAU-utrednin finner allt talar foratt attgen
lokalanvänd-lokaliseras till Dragsområdet i Norrköping och desstet att

högskoleutbildning i omrâde.ning samordnas med Kom-annan samma
förklarat lösning.munledningen i Norrköping har sig biträda denna
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särskildaförslag ochUtredningens7

motiveringar

sammandragiUtredningsförslaget7.1

sålundaföreslårWAU-utredningen att
InternationalforUniversity°Flygsäkerhetsuniversitet aett-

iförUniversitetLinköpingsinom attSafety inrättasAviation
till-kommunNorrköpingsochLuftfartsverketmedsamverkan

luftfartsmarknadenssvenskainternationella ochdengodose
flygsäkerhet;inriktningmedutbildninghögre motbehov av

avgifterextemfinansieradbliförutsättsutbildningen pergenom-
bistånds-internationellaarbetsgivare,eleversbetaladeelev av

andraorganisationer ochinternationellagivare, sponsorer;stater,
huvudsakligblir iutformning överens-ochmålutbildningens-

till-medbetänkandei dettai kap.förslagen 5medstämmelse
ledandehuvudlinjerinnebär tvåoch Detta4.hörande bilagor 3

Safety Manage-Aviationof ScienceMastertill somexamen
AviationAdministrationof Businessalternativt Masterment

diplomutbildning,tillmöjligheterjämteBusiness Management
totala kursut-dettäckande delarSommarkurserochkortkurser av

budet;
icivilingenjörsutbildningenbreddatillvaratasmöjligheterna att-

elever-HögskolaTekniskaLinköpingsvid attflygteknik genom
Flygsäkerhetsuniversitetetstillval frånmöjlighet göraattgesna

kursutbud;
ochNorrköpingtilllokaliserasFlygsäkerhetsuniversitetet sa-—

bedrivsredanverksamhetmed denlokalmässigtmordnas avsom
gamla indu-lokaler i detnyrenoveradeiUniversitetLinköpings

Dragsområdet.Motala Strömvidstriområdet
Flygsäkerhetsuni-medverkar till lösaNorrköpings kommun att—

erbjudaskanelevernaoch förlokalfrågorversitetets attsvarar
kostnader;rimligatillstudentbostäder

Norrköpings kom-Luftfartsverket ochUniversitet,Linköpings-
deochframtida samverkanden ömse-regleraravtalgenommunp Flygsäkerhetsuniversitetet.förerfordrasåtagandensidiga som

l
E
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WAU-utredningen föreslår vidare Linköpings Universitet inrättaratt
två säkerhetsinriktade professurer för säkerställa kvalitet, stabilitetatt
och forskningskapacitet inom lygsäkerhetsuniversitetetsF nyckelområden.
För dessa tjänster fordras långsiktig finansiering fakultetsanslagöver
eller på t.ex. sektorfinansiering, fonder ellersätt donationsmedel.annat

7.2 Särskilda motiveringar för två

säkerhetsinriktade professurer
1il

Förslaget7.2.1 l
i
v1

Utredningen har funnit för Flygsäkerhetsuniversitetet skall få denatt att
akademiska stadga, kvalitet och trovärdighet erfordras för skapaattsom
internationell attraktionskraft, behöver rimlig andel budgetenen av vara
anslagsfmansierad för täcka några fasta tjänster i form professureratt av
och lektorat. Från Linköpings Universitet har framförts ungefäratt
hälften den den del budgeten, inte elevrelaterad, börärav av som vara
säkerställd anslagsfinansiering. Dessa tjänster därförbör väljasgenom
så de samtidigt fyller klart behov för det svenska samhället.att ett

föreslårUtredningen vid Linköpings Universitet inrättas tvåatt
professurer i ämnesområden central betydelse för den föreslagnaav
utbildningen. I övrigt bedömer utredningen så många redan existeran-att
de lärartjänster vid LiU/LiTH kommer involveras i den utbild-att nya

Ämnesområdenaningen, den avsedda stabiliteten uppnås. för deatt
föreslagna professurerna är:nya

Tillförlitlighet, säkerhets-och riskanalys med riskhantering.
Inriktning i första hand flygsäkerhetpå i andra hand ävenmen
på andra samhällsområden.
Människa-teknik-organisation-ku1tur:2. Den mänskliga faktorn i
komplicerade teknologiska system.
Inriktning i första hand flygsäkerhet i andra hand ävenmen

andrapå samhällsområden
Vid nyinrättande professurer räknar LiTH med överslagsmässigav en

kostnad på mellan och1,6 2,4 milj.kr. professur beroendeoch år påper
karaktär. Experimentellt inriktade de dyrare,ämnets ämnen är rent

teoretiska de billigare. kostnaden ingårI då normal basorgani-ämnen en
sation assistenteri form och biträden. I ovanstående två fall bör detav

rimligt räkna med milj.kr.2,0 professur och år, tillsammansattvara per
mi1j.kr år.4,0 per



Kapitel1995:57 7 103SOU

Varje nettoökning de statliga anslagen till Linköpings Universitetav
behov.torde kräva starka motiv grundade på det svenska samhällets Det

beroende bredden samhällsområdenfinns i princip lösningar på i detvå
Är finansieringbredden så talar detta förskall tillgodoses. stor ensoml

Är kananslag. intressentområdet smalareuniversitetets ordinarieinomL
i sektorfinansierade lösningar. Exempel härpå Statenstänka sig ärman

finansierarprofessurer.finansiering två SKIKärnkraftsinspektions av
riksdags-vid grundvalkärnsäkerhet KTHordinarie professur i aven

beslut ochefterbil. 6 108-109.1986/87:80beslut prop. egetsamts., UniversitetStockholmsprofessur vidsärskilt bemyndigande extraen
aspekter påpsykologiskainriktning påKämkraftsäkerhet medi ämnet

ÄvenOrganisation. SKIMänniska Tekniksamspelet mellan är enom
kraftindustrinfrånavgifterfinansieradanslagsmyndighet denär genom

forför kostnadernai sista hand stårdet alltså sektornoch är pro-som
fessurerna.

de tvåfinansieringenställning tillskall kunnaFör taatt avman
idiskuterasfördärför motiven dessamåsteprofessurernaföreslagna

detalj.

flygsäkerhetsutvecklingSvenskMotivering:7.2.2

flygsäkerhetsstandardochrykte vårharSvensk flygsäkerhet ett gott
luftfartsnationernas.välutveckladedeligga i nivå medbedöms mera

flygsäkerhetenbeslut uttalattrafikpolitiskaRiksdagen har i års1988 att
genomsnittligakan vi påvisa vårStatistisktförbättras.fortlöpande skall

huruvidainte bevisatidsperiod, det gårstandard lång attöver menen
antagandesig bättre eller 1988. Ettvår standard idag sämre änär vare

övrigaligger platåvi pålika något ärannat attgott somsammasom
harvilket betyder vi ocksåluftfartsnationer,välutvecklade att samma
kompetens,säkerhetsarbetet. Utveckling kräveriutvecklingbehov av

tekniskochutbildning universitets-ingeni dagslägetoch det finns
själv-inriktad flygsäkerhetsområdet. Dettahögskolenivå ärärsom

Luftfartsverketsi Luftfartsinspektionens ochfaktornegativfallet en
utbildning i landetorganiseradfinns heller ingenpersonalrekytering. Det

för blivandei flygforetagen,chefer eller flygchefertekniskaför blivande
flygtrafikledningssystemet. Perso-chefer inomflygplatschefer, föreller

buds.tillvad stårnalutveckling i tjänsten är som
goda,flygsäkerhetsresultatuppnåddabakgrund hittillsdennaMot är

samhälletenda haveri forytterligareendastdet behövs större attettmen
1989intedet vi uppnått Såskulle konstatera, är sentgottatt somnog.
medregionalflygOskarshamnregelbundethaveri inomhade vi svårtett
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16 omkomna. SAS totalhaveri vid Gottröra 1991, Transwedes Arlan-
da 1987 och SAS i YorkNew 1984 slutade ficknågon dödligautan att
skador kunde med aningen mindre och skicklighet ha blivitturmen
totala katastrofer. allvarligaDessa händelser i förening med delen
mindre omskrivna tillbud klar indikation på vi inte bör slåutgör atten

till med svensk flygsäkerhetsstandard liggaatt ut attoss ro ser en
hygglig nivå. Nya nödvändiga för komma vidare.är Enattgrepp
universitetsutbildning föreliggandeenligt förslag skulle förvägvara en
det svenska samhället skapa förutsättningar för långsiktigt förbättradatt
flygsäkerhet kunskapsuppbyggnad inom luftfart.svensk Utövergenom
de till elever, i förslaget120 extemfinansierade,avsettsupp som vara
finns det för ytterligare20 svenskrekryterade eleverutrymme utan
nämnvärd kostnadsökning.

faktorYtterligare betydelse för svensk flygsäkerhets-storen av
utveckling tillkomsten de centrala i föreningprofessurernaär att av nya
med flera befintliga vid LiTH skulle skapa förutsättningar för forskning

forskarutbildning hela säkerhetsområdet.och inom ringa,Ytterst om ens
sådan forskning bedrivs idag, konkret bidranågon, skulle kunna tillsom

svensk flygsäkerhetsutveckling. Luftfartsinspektionen, landetsärsom
flygsäkerhetsmyndighet, skulle behöva stöd organiserad universi-av en
tetsforskning. Erfarenheten visar utveck-för långsiktigtatt utrymmet
lingsarbete blir begränsat inom de flesta säkerhetsmyndigheter, eftersom
kortsiktiga, akuta tillstånds- och tillsynsfrågor prioritera sigtenderar att
själva.

Kärnkraftsinspektion har dettaInom Statens problem fått sin lösning
har forskningsanslagSKI storleksordningatt ett avgenom samma som

och därigenom har möjlighetförvaltningsanslaget forsk-lägga utatt
universitet, högskolorningsuppdrag och konsulter omfattningi en

säkerhetsmyndigheter hittillsandra saknat förutsättningar för.som
inte med deträcker dock finns ekonomiskaDet förutsättningar föratt

säkerhetsmyndigheterna lägga forskningsuppdrag. måste ocksåDetatt ut
finnas kompetenta forskargrupper beredda sig i deär attsom engagera
långsiktiga problemstållningarna, och det måste finnas kompetens och

inomkapacitet säkerhetsmyndigheterna fungera effektiva be-att som
ställare och forskning och forskningsresultat. Luft-Inommottagare av
fartsinspektionen har de båda faktorerna historiskt varitsenare mera
begränsande de ekonomiska möjligheterna.än
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7.2.3 Motivering: Säkerhetsutveckling inom andra
samhällsområden

den aktuella debatten efterI Estoniakatastrofen har omfattande kritik
ifrågasättandenoch riktats sjösäkerhetsarbetet. har hävdatsDetmot att

sjöfarten skulle ha mycket lära luftfarten. förhållandenMångaatt av
skiljer mellan sjöfart och luftfart, bl.a. internationella konventioner och
standards och ansvarsfördelningen i tillsynsarbetet. ställningUtan att ta
till vad sjöfarten kan luftfarten,lära eller vice dock kon-kanav versa,

båda näringarna måste basera sin säkerhetsutvecklingstateras att
fundamentala kunskaper risker och riskhantering, männi-samma om om

ska- teknik-organisation-kultur faktorer i riskemas uppkomst, samtsom
ledningsmetoder i verksamheterna för skapa säkerhetsbarriärerattom
riskerna och förhindra olyckor. Tillkomsten de båda föreslagnamot av

professurerna borde betydelse stöd i Sjöfartsinspektio-storvara av som
framtida utveckling sjöfartens säkerhetssystem, detävennens av om

finns tekniska sjösäkerhetenaspekter i just kan ha relativstörresom nu
betydelse inom luftfarten.än

Järnvägsinspektionen har tillkommit relativt sinoch sökte undersent
uppbyggnadsperiod samarbete med Luftfartsinspektionen. Arbets-nära

hel delmetoderna torde ha och här de funda-även ärgemensamt,en
mentala problemområdena lika giltiga teknologin kan haäven om

karaktär och relativ betydelse.annan
WAU-utredningens slutskede harI kommunikationsministem aviserat

utredning sammanläggning luftfarts-, järnvägsin-sjöfarts- ochen om av
spektionema i myndighet just med hänvisning till denen gemensam

kunskaps- och erfarenhetsbas, borde kunna ligga tillgemensamma som
grund för de säkerhetsmyndighetemas verksamhet. Entre gemensam
grundval i forskning och högre utbildning på säkerhetsområdet inom

för professurernade föreslagna skulle naturligt fundamentettramen vara
vidareutvecklingbygga de säkerhetsmyndigheterna påatt treen av

framtida organisationstillhörighet.derasoavsett
Med den allmängiltiga inriktning föreslås för professurerna kansom

vägtrafiksektom förväntas få forskning och utbildningäven nytta av
professuremas område.inom Väg- och trafikinstitutet LinköpingiVTI

näraliggandehärvidlag samarbetspartner.är en
Kämkraftsinspektions verksamhetStatens grundad på principerär

Luftfartsinspektionens.likartademycket delEn de modernareärsom av
inom luftfartensmetoder, används säkerhetsarbete, har inspireratssom

kämkraftsektom.metodutveckling inom Säkerhets- och riskanalys-av
området människa-teknik-organisationriskhantering någraärsamt av
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Även egnaSKI finansierarcentrala arbetsområden.SKI:s pro-om
vid LiUprofessurernatillkomsten deStockholmfessurer i utgör nyaav

förvärdefullt tillskott för SKIutbildningendärtill anknutnaoch den ett
omfattande forsk-föroch SKI:spersonalrekryteringdess resurssom

erfarenhetsut-med ömsesidigtsamverkanfördjupadningsprogram. En
ochkämsäkerhetsområdetmellanarbetsmetodikrörande transport-byte

säkerhetsutvecklingenförbli tillförväntassäkerhetsområdet kan nytta
i stort.

forsknings-kunna drabordeområde,Ytterligare nyttaett av nysom
sjukvården ochangivna områdena,deutbildningspotential inom äroch

visarUppmärksammade händelserteknik.medicinsk attsärskilt området
utvecklasamhällssektordennainomförfinnsdet ävenattutrymme

enligtkvalitetssäkringriskanalys ochsäkerhetstänkande, systemsyn,
Be-kämkraftsektorema.ochluftfarts-inomgrundfilosofi somsamma

och medii samhälletolycksriskerpåförändrad storthovet synav
brevi1993-11-22framfördessjukvården öppetettsärskild tonvikt på

lagstift-titeln Bättremedsvenska regeringentill denfrån tio forskare
tioårsper--Dialysolyckan iolyckor.förebyggaför ettbehövsning att

grundatUniversitetLinköpings"Säkerhetscentrum inomspektiv. Ett
sidavidsidaprofessurer,föreslagnaoch härbefintliganätverkpå ett av

bordeteknik,medicinskförinstitutionoch dessHälsouniversitetetmed
säkerhe-för utvecklingkombinationslagkraftigmycketutgöra avenen

sjukvården.inomäventen

initiativAndraMotivering:7.2.4

initiativandratvåsamtidigtarbete harWAU-utredningensOberoende av
behovetpåmed utredningensvällanserats, överensstämmer avsynsom

professurema.bådade
vidkvalitetsteknikprofessorn ifråninitiativet kommerDet ena

inrättandetföreslårHögskola Bo Bergman,TekniskaLinköpings avsom
följ ande:anföroch bl.a.tillförlitlighetochsystemsäkerhetiprofessuren

kvalitetsdimensionertillförlitlighetoch"Systemsäkerhet storär av
ochprodukternasIdagsvensk industri.betydelse för systemensär

fel ochförriskertillledervilketstarkt ökande,komplexitet större
ochsvåröverskådligafel blirkonsekvensernasamtidigt till att av

tragiskaiblandmedmed ödesdigratill ochellerkostsammaalltmer
nödvändigadärförtillförlitlighetsäkerhet och ärkonsekvenser. Hög

ochföretagbeaktasmåstesystemegenskaperochprodukt- avsom
säkerhetskritiskaanvänderellerutvecklarorganisationer pro-som

dukter. ----- --
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Kostnadseffektiv förbättring tillförlitlighet och säkerhet kanav
enbart åstadkommas tidiga utvecklingsskeden, då systematiskai
metoder för analys tillförlitlighets- och säkerhetsegenskaper samtav
metoder för okänsligaskapa måste bruk. Detiatt ärsystem tas av

i synnerlig vikt erfarenheter samband med användningiatt systemav
l produktutvecklingenkommer till del. allt produk-Dagens snabbare

tutveckling ställer krav erfarenheterpå överföres mellan bran-att
scher och olika former simuleringsstudier accelerations-ochatt av
mekanismer samband medutnyttjas i testning.

ochUnder 70- 80-talen Svensk industri föregångare vad be-var
säkerhet;traflar tillförlitlighet och bl flygindustri, kärnkraf-inom a

tindustri och bilindustri utvecklades internationellt framstående
metoder för tillförlitlighet och säkerhet. början 80-talet skapadesI av
väsentligen på svenskt Scandinavian Chapter Socie-initiativ inomett

of Reliability Under tid tycks dock utveck-Engineering. senare
lingen takt med utvecklingen andra länder därinte i i motsva-vara

frammarsch. publice-rande aktiviteter bedöms på nyligenIvara en
utredning Harms-Ringdahl påpekasrad 1993, bristerna inomav

rislçforskning både splittrad omfatt-svensk och otillräckligsom av
grannlandet har omfattande forskning riskom-Norgening. inomen

--Åvenrådet etablerats. borde forskningSverige stark inomi en------
tillförlitlighets- säkerhetsområdet naturligoch byggas Ennu upp.
miljö för detta avdelningen för kvalitetsteknik vid Linköpingsär
Tekniska Högskola. lämplig för utökad verksamhetEn utgörsram en

det "Center of Excellence området oflensiv kvalitetsut-inomav
veckling byggs vid avdelningen. programområde-Ettsom nu upp av

"systemtillförlitlighet och säkerhet".ärna ------- --
förutsättning för intensifieradEn verksamhet områdetinomen

systemsäkerhet och tillförlitlighet vid avdelningen för kvalitetsteknik
självständig forskargrupp bildas med särskild professur,är att en en

forskarassistenttjänst antal doktorandtjänster. Dennasamt etten
forskargrupp kan då basen för nödvändig kompetensupp-utgöra en
byggnad vad Kursutbudetsåväl utbildning forskn ing. inomavser som
civilingenjörsutbildningen inriktas främst blivande konstruktörer.mot

viktig målgrupp för vidareutbildning yrkesverksammaEn redanär
konstruktörer.

ovanstående slag krävs EftersomFör docksatsningen av resurser.
det borde ligga svensk industris sådani intresse satsningatt en
kommer till stånd det orimligt den finansierarinte storattvore en
del denna Viktiga skulle kunnasatsning. primära intressenterav

flygindustrinsvensk och kärnkraftsindustrinföreträdd exempel-vara
andra industrigrenar telekom-SKI, exempelvisvis ävenav men som
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bordeoch bilindustrin ha ielektronik intressenmunikation, attstora
byggsforskningoch säkerhetsteknisktillförlitlighets-livskraftigen

området."utbildningssatsningarviktigabas för inomsom enupp

antal intressenternyligen tagitsinitiativ haraktuelltEtt ettannat av
Luft-flygindustrin,högskoleväsendet,luftfart,militärcivil ochinom

Humantillskapamed sikte påoch FOAfartsinspektionen, F FA ettatt
Aviation. Dettaand CivilMilitaryforCenterCompetenceFactors

TekniskaLinköpingsmedintegrerastänktkompetens-center är att
in-detstadium,tidigtpå ärplanerHögskola. Dessa är ännu ett men

forinriktningdenväl i linje med ut-de liggernotera attatttressant
harDockföreslår.WAU-utredningenforskning,ochbildning som

männi-samspeletinriktad påtyngdpunktsinförslagWAU-utredningens
koncentreratandra initiativetdetmedan ärska-teknik-organisation-kultur

Bådacockpit.automatiseradhögtimänniska-maskin-relationenpå en
flygsäkerhetsarbetet.icentralainriktningardessa är

Sammanfattning7.2.5

Linköpingsvidprofessuremaföreslagna,de bådapåsatsningEn nya
internationelltiNorrköping kärnanplacering i ettmedUniversitet som

existerandemed redanföreningskulle, iflygsäkerhetsuniversitet resur-
SäkerhetscentrumslagkraftigtUniversitet, skapaLinköpingsvid ettser

främstinomsäkerhetsutvecklingenfortillNorrköping-Linköpingi nytta
ochkärnsäkerhetvägtrañk,järnvägar,för sjöfart,ocksåluftfarten men

centrala förämnesområdenProfessurernas ärteknik.sjukvård/medicinsk
till-skullesamhällsintressen,deBreddensäkerhetsarbete.allt som

finansieringen börtalar försäkerhetscentrum,sådant attgodoses ettav
möjliggöraUniversitet. FörLinköpingstill attfakultetsanslagviaske

flygsäkerhetområdena,olikadeinomspecialinriktade satsningar t.ex.
särskil-ellersektorförmöjlighetendärefterSjösäkerhet, finnseller resp.

adjungeradeformområde isittspeciellt påda satsaatt avsponsorer
forskningsbidrag. Enellerlärartjänstereller andraprofessurer genom

områdenmångasåtillgodoseskallprofessurrisk attär enomannars
Å fördeldetsidanandrasplittring. attfor ärriskuppstår program-enen

alltförformulerasinte snävt.professurförmet en
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finansieringochKostnader8

flygsäkerhetsuniversitet iinternationellttotalkostnadskalkyl förEn ett
LuftfartsverketmedUniversitet ochLinköpingsiinordnatNorrköping,

delposter:följandesamarbetspartner, sammansättsaktiv avsom
tilläggvissaschablonmodell jämteLiTHenligtKurskostnader

Lokalkostnader
internationellautbildningensLiUinomtilläggstjänsterVissa pga

karaktär
InternationalprogramrådinternationelltförOmkostnader4. ett

CouncilAdvisory
marknadsföring,internationellmedverkan iLuftfartsverkets

ochfinansieringanskaffningochelevrekrytering sponsorer.av
kursutvecklingen.förInitialkostnader

professurer.med tvåfasta basresurserLiUFörstärkning av

Kurskostnader1

anlitatutredningenHögskola harTekniskaLinköpingsförslag frånEfter
beräk-datoriseradeutföraförMigalon AB,Fridell,konsulten Tor att

utredningengenomföra de kurserförkostnadernaningar att somav
prin-Därvid harenligt använtsspecificeratföreslagit och sammaovan.

LiTH. Ut-tillämpasför ochutvecklatsschabloner,ochciper avsom
bedömningefterindataerforderligalevererathararbetsgruppredningens

lektio-föreläsningar,kursavsnittenolikadesannolik fördelning avav
lärarkategorier såsomolikapålaborationergrupparbeten och samtner,

hänsynBeräkningsprogrammetassistenter.lektorer och tarprofessorer,
ochlektionstimmarantallärarkategori,gruppstorlekar,elevantal ochtill

kursledninginkluderaroch detexamina,antalmotsv.,övningstimmar
pålägg.administrativt Iochlaborationspåläggkursutveckling,och
för 1995.kostnadsdataaktuellaLiTH:shargrundberäkningama använts

i bilagaredovisasBeräkningarna
totaltutbildningenföreslagnavad denresultatBeräkningarna somger

regii LiTH:sutfördes heltden utanfakultetsnivåpåskulle kosta om
intematio-utbildningensgrundförhållanden påspeciellatillhänsyn av

administrationuniversitetetsförkostnadernatäckanella karaktär. För att
schablonberäk-depå%13,64påläggskall görasrektorsnivåpå ett om
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nade kostnaderna. Lokalkostnader ingår dock inte analyserasutan
särskilda tillkommandeDe kostnaderna belyses nedan, och medseparat.

denna reservation blir de schablonberäknade kostnaderna på rektorsnivå
följande:

Vid antagning elever år elever120 20 specialisering:av per per
Totalt för hela utbildningen 7 431 000 kr., eller kr./61 900
elev.

Vid antagning elever90 år 15 elever specialisering:av per per
Totalt för hela utbildningen 6 472 000kr, eller kr./71 900
elev.

Vid antagning elever140 elever år 24 specialisering, i ettav per per
fall 20:

Totalt för hela utbildningen 8 101 000 kr., eller kr./57 900
elev.

internationellaMed hänsyn till utbildningens karaktär det önskvärtär
tillknyta internationella lärare utbildningen. förutses ibörDettaatt

betydande utsträckning. utländsk lärare akademisk nivåOm på högen
skall knytas till utbildningen kan lärarkostnadema bli högrepermanent

LiTH:s schablon. Skall utländska lärare anlitas visitingän som pro-
fessors eller visiting lecturers, vilket utredningen bedömer blir van-

tillkommer del fall kostnader förligt, i och alltid för uppehäl-en resor
le. del fall kan säkert tänka sig ställs tillI lärare tillfälligtatten man

utländsk industriförfogande någon eller flygföretag, myndighet ellerav
organisation, ochinternationell dessa inte betalt for arbetstid ochatt tar

möjligen inte heller för andra fall kanI bli betalaatttvungenresor. man
blirhög ersättning. balansen mellan dessa omöj-Hur ytterligheter ären

ligt på förhand. Dock kan har goda erfaren-WMUavgöraatt noteras att
internationella visitingheter kunna rekrytera professors till lågattav
uppfattas lockandekostnad eftersom uppdragen och status.som ger

kontroll vilken effekt högre kostnader för internationellaSom en av
skulle få För har beräkningsfalllärare kurskostnaderna ytterligare ett

för eleverstuderats basaltemativ där antagning 120 årett en perav
förutsätts.

det lärarna har ersättningOm 50 % 40% högre änantas att av nor-
malt ungefär läget vid FN-anställning kurskostnadenmotsvarar så blir

rektorsnivå 8 kr. för hela utbildningen, kr./elev.216 000 dvs 68 500
innebär kostnadsökning basaltemativet med drygt 10Detta gentemoten

kostnadsökning kan lätt räknas till andra antaganden.%. Denna om
finns det knappast anledning räkna med andel utländskaDock störreatt

antagningVid 90 elever år blirlärare 50 %.än antagna en av perovan
utbildningen,kurskostnaden 156 kr. för hela dvs 79 500 kr./elev.7 000
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blirrektorsnivåkurskostnaden påschablonberäknadeSlutsats: Den
antagning 120utbildningen vidför helakr.216 0008 av

eleverantagning 90kr vid156 000år och 7elever avper
år.per

examensarbetengranskningkostnader förskall läggasHärtill av
krmed 10.900för närvarandeterminen. Dessaunder fjärde ersättes per
efter-gälla här,vilket tordeexamensarbeten,icke-laborativavidarbete

utför sinaförsta handielevernaförutsättasdet bör att examens-som
universitetetsdärmed inte behöverhemmaorganisation ochsinarbeten i

maximalantagandetarbetet. Förhandledning under samt-attfortlöpande
i detta:examensarbetetgenomförliga elever geri examensarbeten:granskningförKostnad av

vidkr. 90och 000år 981vid 120 eleverkr.000l 308 per

E elever.

Lokalkostnader8.2

enligt bilagaberäknatsundervisningslokaler harförKostnaderna
utbildningscentretdet planeradelokalisering tillförutsättningUnder av

medsamutnyttjande lokalerochNorrköpingiDragsområdeti annanav
området 1600inuvarande hyressättningvidochverksamhet där, av

flygsäkerhetsuniversitetetsårskostnaden förblirkvadratmeterkronor per
tämligenkostnadkr.per år. Denna000 ärundervisningslokaler 887

årligenelevantal i intervallet 90-140variationer i antagnaokänslig för
elever.

ochför lärarnaundervisningslokalema behövs tjänsterumFörutom
Antaletexpeditionslokal.någonpersonalenadministrativaden samt

beräk-i bilaga 5antal lektionstimmarberäkningenutifrånkanlärare av
tilläggrumsbehov. Medmed etttiotaltill permanent rumett paravnas

totaltellerkvmräkna med ä 1212börbesökande lärareför man rum
medräknasexpeditionadministrativ personal ochFörkvm144 nettoyta.

blir dåSammanlagdakvm.60totalt nettoytanytterligare 4 ca.rum om
härför 448 000Hyreskostnadenkvm.280 äroch bruttoytankvm200ca.

kr. år.per
år.sålunda 1 335 000 kr.blirlokalkostnadenTotala ca per
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8.3 Tilläggstjänster inom LiU specifikt för

den internationella utbildningen jämte
vissa omkostnader

För leda verksamheten vid Flygsäkerhetsuniversitetetatt inom Linkö-
pings Universitet behövs föreståndare director. denneOm utsesen
bland undervisande lärare, ingår i de schablonberäknade kostnader-som

så har enligt LiTH räkna med tilläggslönatt 7 000na, man en av
kr/månad, eller med tillämpliga påslag för40% sociala avgifterom
motsv 9 800 kr./månad eller 118 000 kr./år

biblioteket,För föreslås drivas med LiTH-ITU igemensamtsom
Norrköping, behövs kvalificerad bibliotekarie med goda kunskaperen
i engelska. Man bör därför räkna med tjänst bibliotekarie tillen som

lönekostnad kr./månad,20 000 vilket efter 40% tillägg bliren av ca
336 000 kr. år.per

För den speciella administration, förknippad med antagningärsom
utländska studerande och hanteringen deras ärenden under studie-av av

tiden, för utformning publikationer och informationsmaterial,samt av
erfordras särskilda personalresurser. Utredningen har medsamrått WMU
för få underlag för bedömning härav, eftersom har lång erfa-att WMU
renhet och har ungefär elevantal. För elever får100 antagnasamma
WMU i dagsläget mellan 500 och 600 ansökningar året, vilka skallom

med avseende på akademiskaprövas och andra kvalifikationer. Språk-
certifikat skall också utvärderas och elevernas behov engelskunder-av
visning fastställas liksom behov förberedande utbildning föreav an-
tagning till masters-utbildningen. Följande bedöms erforderligt:

Årskostnadadministrativt1 ansvarig avd.dir; Registrar. 420 000 kr.
Årskostnadadministratör,1 levservice Lbyråsekr. kr.286 000
Årskostnadassistentl kr.252 000

årskostnadTotal 958 000 kr.

Administrativa omkostnader ingår i de schablonberäknade kurskost-
nadema, med tanke på denna utbildnings speciella karaktär räknasmen
med vissa tillägg schablonen.utöver

Studieresor och demonstrationer vid operativa luftfartsanläggningar
ingåbör i utbildningen och för detta räknas för varje elev kostnad aven

000 kr.5 under utbildningstiden. Detta 600 kr. antagning000 vidger en
120 elever och 450 000 kr. vid elever.90av
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elev,000 kr2 antagenomkostnader avsättesövrigadiverse perFör
vid 90kr.000och 180elever120antagningvidkr.000240dvs av

elever.

programrådinternationelltförKostnader8.4

vissaföranledaprogramrådet kommer attinternationellaföreslagnaDet
organisationer,internationellaifrånutgåkan attManomkostnader.

vissalåtaförersättningnågon attkräverinteoch företagmyndigheter
säkertbetalardemdelråd. Ensådantidelta ettledande avpersoner

böruppehälleochhotellkostnader manvederbörandesockså menresor,
kanmedlemmarnågrabetala. Förfår manuniversitetetmedräkna att

uppskattningungefärligmycketEndastbetalabehövadock enresorna.
året,två gångerförutsättsRådet mötasstadium. omdettapåkan göras
frånoch 5Sverigefrån3medlemmar antages,8gång.dagar varav2 per

utlandet.

kr.000120ResorKostnadsuppskattning:
kr.00045Hotell
kr.00015Traktamente
kr.00020Oförutsett

000 kr.200Summa

imedverkanLuftfartsverkets8.5

marknadsföring,internationell mm.

Flygsäkerhetsuni-stödjaLuftfartsverketskallutredningsförslagetEnligt
internationellföravtalsbasis samver-påbl.a attversitetet svaragenom

stimu-förutbildningen attmarknadsföringluftfartssektom,inom avkan
kanalerolikadebearbetamedhjälpför attelevrekryteringen, samtlera

kanstudiemedelelevavgifter,eleverna somstöd åtfinansielltför
Luft-skebästtordeDettaanskaffning genomfinnas sponsorer.samt av

tillbakaår10sedan änSwedavia AB,dotterbolag merfartsverkets som
tjänsteexport,Luftfartsverketsmarknadsföringinternationellbedriver av

Flygtrañklednings-allt vidframförutbildninginternationelldäribland
existeran-redanmedskesamordningkanDärigenomi Sturup.skolan en

hållaskostnadernaochaktiviteter nere.de
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initialskedetI under förstade två åren erfordras betydande marknads-
föringsinsatser för utbildningen kändgöraatt och- etablerad på den
internationella marknaden. Det handlar utarbeta marknadsplan,attom en

fram erforderligt informationsmaterialta personligasamt att genom
besök i tänkbara avnämarländer dra uppmärksamheten till den nya
utbildningen. Samverkan med ICAO, ställt i utsikt medverka vidattsom
elevrekrytering, med andra internationella luftfartsorganisationersamt
ingår i uppgifterna.

Erfarenheterna från WMU indikerar, behovet marknadsförings-att av
insatser successivt minskar sedan utbildningen blivit internationellt
etablerad. kanMan därför de förstatvå årens marknadsföringsinsatserse

investering, kräver särskild finansiering, varefter verksam-som en som
heten går i driftskede finansieras inomett för elevav-som ramen
gifterna.

Kostnaderna i initialskedet har bedömts till milj.kr.1,5 underca
första året och 1,0 milj.kr. under andra året, dvs totalt milj.kr.2,5 Ut-
redningen föreslår Luftfartsverket på sig dennaatt investeringskost-tar
nad med motivering det intresse för Luftfartsverketäratt ett och den
svenska luftfartssektom helhet utbildningen kommer tillatt stånd.som
Det torde inte möjligt etablera denna utbildning föratt enbartvara att
tillgodose svenska intressen. Först internationaliseringgenom en av
utbildningen erhålles volym, förutsättningar för genomfö-etten som ger
rande.

fortvarighetsskedetI bör kunna räkna med marknadsförings-attman
kostnaderna sjunker till 700 000 kr. år under förutsättning attca per
samordning sker med likartad verksamhet med målgrup-annan samma

kanDetta lösas avtal mellan Linköpings Universitet ochper. genom
Luftfartsverket/Swedavia AB. Kostnaderna bör inräknas i underlaget för
elevavgifter.

Årskostnad för marknadsföring, finansiering kr.700 000etc.:

8.6 Initialkostnader för kursutvecklingen

Kostnaderna för den fortlöpande kursutvecklingen inräknad i deär
schablonberäknade kostnaderna enligt pkt. 1 och blir sålundaovan.
inräknade i underlaget för elevavgifter. initialskedetI måste dock ett
utvecklingsarbete ske med särskild finansiering. Utredningen har, som
tidigare fått indikationernämnts, från SIDA:s generaldirektör, det äratt
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ledaskallkursutveckling,stödjaekonomisktSIDA somförtänkbart att
programländer.biståndetssvenskadetfrånpersonalutbildningtill av

idetsådant, attutbildningsprogrammet ärföreslagnadetEftersom
luftfartssek-svenskadenutnyttjas förkanutsträckningbetydande även

detpersonalutveckling,internaLuftfartsverkets synesinklusivetom,
fmansieringsansvaretdelsigpåLuftfartsverket tarrimligt aväven enatt

tillförasskedetdetförmåsteUniversitetLinköpingsinitialskedet.för
kontak-internationellamed deochluftfartsområdetinomjustkompetens

utländskatill ävenmedverkakunna avför engagemangatttytorna
utvecklingsarbetet.ispecialister

iberäknatsinteharkursutvecklingenförkostnadeninitialaDen
lektorsnivå kan ettpåmanår10 varauppskattning ärdetalj. attEn ca

lämpli-milj.kr.6kostnadinnebärdettaochantagande, carimligt en
kanSIDAhäravmyckettvåårsperiod. Hurfördelade somöver engen

påbaseratantagande, attförhandlingsfråga. Ettblirmedbidratänkas en
nationellaochbiståndsintressenmellanlikadelasutvecklingskostnadema

Luftfartsver-sidanandraoch åsidan SIDAåkanintressen, att enavara
milj.kr.3dvshälftenmedbidrarUniversitetket/Linköpings cavar,
frågablideltilldetvidkommande måste omLuftfartsverkets enFör

delvisblirbidragetdvsspecialister,kompetentamedställaatt egnaupp
natura.in

aktivtfortsättaLuftfartsverket attförutsättsfortvarighetsskedetl
fortlö-tillbidrakunnaför attdelsFlygsäkerhetsuniversitetet attstödja

luft-internationellaför denutbildningsinnehålletvidareutvecklapande
intressesitttillgodose egetför kunnadels avbehov,fartsmarknadens att

enstaka kur-diplomkurser,kursutbudet texdelarutnyttjakunnaatt av
förFormernapersonalutveckling.sin internaförkortkursersavsnitt,

mellansamarbetet avtalsärskilda parterna.ireglerasfår

basresurserfastaLiUFörstärkning8.7 av

professurertvåmed

i förstaförutsättsProfessurerna7.2.kap.idiskuteratsharfrågaDenna
byggermotiveringarfakultetsanslag. Derasfinansieradehand över

skall utgöraprofessurernavarjämtebehov,nationellasvenska,påfrämst
Årligaflygsäkerhetsuniversitetet.vidutbildningenkvalitetsgaranti fören

vidutbildningenbelastaintedärförskallprofessurernafördriftkostnader
lärartimmarerforderligasamtligavilketförflygsäkerhetsuniversitetet,

kurskostnader.schablonberäknadeförunderlagetiinräknadeändock är
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8.8 Summering de årliga driftkostnadernaav

En summering de årliga kostnaderna för den internationellaav masters-
utbildningen följande resultat för alternativen medger 120 90resp.

eleverantagna år:per
iAntagning Antagning

Delpost 120 elever 90 elever

Kurskostnader 8 216 000 kr. 7 156 000 kr.
Examensarbeten 1 308 000 981 000
Lokalkostnader 1 335 000 1 335 000 l
Ledning goch adm 1 412 000 l 412 000
Int.programråd 200 000 200 000 =Marknadsföring 700 000 700 000
Studiebesök 600 000 450 000
Div. omkostnader 240 000 180 000

Totalt 14 011 kr.000 12 414 000 kr.

Per elev 58 400 kr./år 69 000kr./år
8motsv. 000 USD/år 9 500 USD/årca

Dessa kostnadsnivåer sig fördelaktigtter låga i internationellen
jämförelse, och synnerligen låga i jämförelse med WMU:s kostnadsläge.
Enligt WMU:s budget för år 1995 är driftkostnader exkl. elev-summa
kostnader 4 254 000 förUSD totalt elevantalett 172. innebärDettaav

kostnad elev och år 24 732 USD.en Dock i WMU:sper fallärav
kostnaderna för den inledande utbildningen i engelska utslagna på
samtliga elever och ingår i totalkostnaden. l vår kalkyl förutsätts engel-
skutbildningen ligga utanför beräkningen och debiteras iseparat
tillämpliga fall. Detsamma gäller uppgraderingsutbildning. Denev. stora
kostnadsskillnaden WMU visar detgentemot fördelaktiga i bygga påatt

existerande universitetett basresurs för lygsäkerhetsuniversitetetFsom
i stället för etablera helt friståendeatt organisation.en

Som kontroll kostnadsberäkningarnas rimligheten har gjortsav en
kalkyl med alternativ metod. Fakulteter och institutioneren tilldelas

prestationsrelatcrad intäkt elevnumera och fullgjordaen studiepo-per
Intäktenäng. skiljer starkt mellan å sidan humani-ena

ora/samhällsvetenskap och å andra sidan naturvetenskap/teknik. Den här
föreslagna utbildningen innehåller inslag från båda områdena, vilket
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kurskost-dockindikerarKontrollen attberäkning.försvårar noggrannen
bådadeemellan ämnesgruppema.mittliggerochrimlignadskalkylen är

Finansieringen8.9

initialskedetiKostnader8.9.1l

förut-motiveringarochkostnadsuppskattningarredovisadeEnligt ovan
etableraförinitialkostnadema attförslagWAU-utredningens attsätter

följande sätt:finansierasFlygsäkerhetsuniversitetet
6tilluppskattadetotaltkurser,för ca.Utvecklingskostnader

UniversitetLuftfartsverket/Linköpingsfinansierasmilj.kr, av
mycket.likamedSIDAochmilj. kr.med 3 avca.

fi-anskaffaförårenförsta atttvådeunderMarknadsföringen2.
genomförseleverrekryteraföroch attochnansiärer sponsorer
kostnaduppskattadtillLuftfartsverket avfinansierasoch enav

gårDärefterandra âret.milj.kr.1,0ochåretförstamilj.kr.1,5
Flygsäkerhetsuniversitetetsiinmarknadsföringförkostnader

driftkostnader.
förerfordrasåtgärderdeförkommun somNorrköpings svarar

kostnaderrimligaelevbostäder tillochlokalerfinnasskalldetatt
elever.dessochFlygsäkerhetsuniversitetetför

Flygsäkerhetsuniversitetetetableringenunderlätta avFör att
sigpåkommunNorrköpings tarWAU-utredningen attföreslår

kommunenochårenförsta attde tvåunderlokalkostnaderna
förmånligafåruniversitetettillmedverkasig attåtardärefter att
samarbetetförhyressättningen. Formemagällervadvillkor

avtalireglerasfårlokalkostnaderochlokalbehovbeträffande
fas-ochUniversitetLinköpingskommunen,mellan parterna

tighetsägaren.

driftkostnaderLöpande8.9.2

Flygsäkerhetsuniversitetet sätter somuppföreslårWAU-utredningen att
15vilket ärår,elever90rekrytera perinledningsskedet perimål, att

500till 9elevintäktema sättserforderliga ca.deochspecialisering, att
detfinnsDärmedkursutvecklingen.förreservationmedläsårUSD per tilleleverdiplomelever,marginalkostnad emottalågtillför attutrymme

civilingenj örs-flygtekniskadenieleverochspecialkurserochkortkurser
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utbildningen till totalt antalett 50 eleverupp årskurs med deav per nuplanerade lokalerna. Varje elev dessa förstärker ekonominur förgrupper
Flygsäkerhetsuniversitetet eftersom de försiktigtvis inte inräknadeär i
budgeten.

Finansieringen utbildning och elevkostnader föreslåsav följa de
principer fastslagits i kap. 5.5., dvs utbildningensom blir extemfinans-
ierad avgifter elev betaladegenom elevers arbetsgivare,per interna-av
tionella biständsgivare, internationellastater, organisationer och andra

Samma princip gäller för elevernassponsorer. levnadskostnader i Norr- Iköping.
För underlätta finansieringenatt under startfasen, då det kommer att

erfordras antal bindandeett beslut på svensk sida för skallatt man
kunna börja intressera utländska finansiärer, föreslår WAU-utredningen

svenskaatt staten SIDA finansieringengenom garanterar bestämtettav
antal elevplatser under den första femårsperioden. Förslagsvis skulle 30
årliga elevplatser under femgaranteras år, vilket skulle kosta 4ca
milj.kr. år under fem år, exklusive kostnadernaper för elevernas upp-
ehälle, beror hur andel dessasom stor kostnaderav elevernas hem-av
länder skall betala. Enligt WMU:s budget för 1995 uppgår levnads-
kostnadera för deras elever, inklusive vissa till 9800 kn/månadresor, ca
för 12 månader. Studiemedel för svenska studenter uppgår till totalt
6961 kr/månad, 1935 kr. bidragär och 5026 kr.varav lån. Dettaär ger

indikation på elevernas levnadskostnaderatten i Sverige för 2x 30
elever totalt kan uppgå till mellan 5 och 7 milj. kr. år.per

De föreslagna två professurema, i huvudsaknya motiveradeärsom
det svenska samhällets behov, föreslåsav i första hand finansieradeegna

fakultetsanslag.genom
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1994:97Dir.

WorldilygsäkerhetsutbildninginternationellUtredning om en
UniversityAviation

Dir. 1993:97

augustiregeringssammanträde den 1994vid 11Beslut

uppdragetSammanfattning av

förundersöka förutsättningarnatillkallas förutredaresärskild attEn att
förbättrautbildning avseddinternationell högreetablerai Sverige atten

flygsäkerheten.

Bakgrund

Östergötlands ochlän, Linköpings Norr-iLänsstyrelsenförFöreträdare
SAAB-Scania Sveriges Meteo-Luftfartsverket, AB,köpings kommuner,

universitetLinköpingsInstitut SMHIHydrologiskarologiska och samt
flygsäker-skrivelse internationellöverlämnatregeringenhar till en om

sammanställdenligt internationelltflygsäkerhetenbeskrivshet. Där att
Östeuropa ii u-länder ochtio gånger väs-till änstatistik sämreär upp

sak-flygsäkerhetenutbildning kan höjainternationelltvärlden. En som
Östergötland lokalisering förmöjligframhållsskrivelsenI ensomnas.

WAU.World Aviation Universitykallatsåutbildning,sådan ett

innebördUppd ragets

börflygsäkerhetsutbildninginternationellförFörutsättningarna ut-en
redas.

Organiza-International Civil Aviationkontakt medskall iUtredaren
utbildninghögreefterfråganbehovet ochpreciseraICAOtion av en

bety-vilkendet redovisasskallsammanhangflygsäkerhet. dettaIför
i utveck-öka flygsäkerhetenha förutbildning kanhögredelse atten

Östeuropa.Central- ochliksomlingsländema
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Kostnader förutsättningar för samarbete och delad finansieringsamt
med Förenta Nationema FN skall utredas. Utredaren skall vidare
undersöka förutsättningarna för internationellt stöd för lång-annat en
siktig finansiering internationell flygsäkerhetsutbildning. Utredarenav en
skall vidare möjligheterna bedrivapröva verksamhet med dennaatt en
inriktning i Sverige med internationell huvudman respektive meden en
svensk huvudman.

förutsättsDet det inom för utredningsarbetet förs diskussio-att ramen
bl.a. med World Maritime University i Malmö, Styrelsen för in-ner

ternationell utveckling SIDA och Beredning för internationellt ekono-
miskt samarbete BITS.

Uppdraget skall redovisas till regeringen den 31 1995.senast mars

Ramar för utredarens arbete

Regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om
offentliga åtaganden dirpröva 1994:23,att redovisa regionalaattom

konsekvenser dir 1992:50 beaktande EG-aspekter i utred-samt om av
ningsverksamheten dir skall1988:43 beaktas.

Utbildningsdepartementet
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INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
ORGANISATION DE L’AV|ATlON CIVILE INTERNATIONALE
oRGANIzAcIoN AvIAcIoNDE CIVIL INTERNAcIoNAI.
MEIL1yHARoI1HAR OPlAHl43ALlVlFl rI=AII1AHcIoI7I ABI/1AL1l/ll/1
Twi L5s.JLJl oIJ,IaII

INTERNATIONALAVIATIONSQUARE. SHERBROOKE1000 STREETWEST.MONTREAL.QUEBEC.CANADAH3/ 2R2
TEL..~514 285-8011 FACSIMILETEL:514 288-4772 CABLES:ICAOMONTREAL TELEX:o5-24513

I ..
iITHEPRESIDENTOFTHECOUNCIL -0+ 0 2

April19 1995

"Dear Mr. Nordström,

facsimile of3l concerning "ProposalMarch 1995 theWith referenceto messagemy
withSafety" after having carefully studied theAviation andfor University for International mattera

positionSecretariat, wish ICAO’sthe Icolleaguesthe GeneralandSecretary to toconvey youmy
proposal.relation to your

meeting MontrealGustafssonduringand Mr.mentionedAs I toto our onyou
internationalestablishing University focusing specificallyproposal for1994, the18November a on

nationalthe of alsodeservesfull level. ICAO,aviation safety certainly support atmatters course,
either acceptingassociateitself with the proposed institution bythe but cannotsupports concept, a

International Advisory Council.by participating the proposedposition its Governing Body oron
provide assistance basisshould theand prepared ad hocwould pleasedNaturally, ICAO be to on an

under the purview of ICAO.adviceUniversity wish seek matterto on any

informed of developmentsregardingthecould keepappreciateI would me anyyou
proposedUniversity.

Yours sincerely,

121%
av
KotaiteAssad

Lars-Erik NordströmMr.
Executive Secretary

WAU CommitteeSwedish World Aviation University
c/o SwedaviaAB

AdministrationSwedish Civil Aviation
S-60179Norrköping, Sweden
FaxNo. 46 ll 13 07 ll
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95 05/02 18:39 E46 a 857980 A/CFLEET DVLPMT 001/00
BYHATA 857880:# l/ l2- 5-85 9100 DG/MD~ 46 8ä F i

| tag19952 MAJu

Ji3.ANN1or.Pierre International AirJ. AssociationTranepoCnc.
Director General i ONTIUEAL/OHNHVA

Q lMny199S

UlfAbrnhamuonMr.
Vice Pmsident =Group.SAS Dept. STOGG
Scandinavian Airlines System s

87S-l6l Stockholm
Sweden

Abrahamsson.Dear Mr.

Agopoanlflunk for fax letter forofrecentyour respectyou Ie
University for AviationInternational Safety.

Thin certainly consu-uctive, although ambitious,a a
responds real need for higher level educationto the importante ---saficty, and IATA likewould ccruinly be lnept informed ofto pmyess =Repembly. however, than: will he of fundingpossibility through IATno v

Regarding Buxinethe proposed Ipeclalisaiion in Aviation -shouldI point that Aviation MBA Programme currentlyout en - -IATA in conjunction with Concordia University Montreal. clearly bewo iinappropriueforustohecome activelyinvolvedwlth nnotherpro :Idris time.
|However, be useful in Goncordinfordue eventualand U facultymay course toan

dincuu of possible particularly safety issues:embedmess synergy on- lcomplement the existing Concordia programme.

Finally. thank for invitation IATAextended toyou your
jointly with ICAO the pxoponcd International Advisoxy Board. Althouon
of pncflcality possiblebe appoint xepiescntatlve,not tormy n we
intended in being kept eppriaedof in deliberations.

533m
MONTREAL OifluGNEVA
2mOl"vxl5tIeet.Monuml 33.B.P.672Rmccdc --lr.Q.,o....a.. HJA Alrvot1.9wiocr|nndm4 ms Guam
TelepI1nne:+15l484463ll c412279929ooTele
Fu: +15H 9178M4 7992680+4‘l2Z
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ÖVER ÄMNESGRUPPERFÖRTECKNING

kursinnehåll, följer i denna bilaga, harden specifikationI somav
förkortad kodbenämningkursmoduler försetts medochämnen en

nedanståendetillhör enligt tabell.detill denanknuten ämnesgrupp

Naturvetenskap grundläggande teknikochNAT
internationella relationerAdministration ochADM

EkonomiECO
kommunikationinformation ochteknik förochSystemINF

LuftfartsjuridikLAW
FlygteknikAEN
LuftvärdighetAIR
MiljöskyddENV
FlygdriftOPS

utnyttjandeLuftrummetsASP
männi-samspeletluftfartenfaktorer inomMänskligaHUM-I

ska-maskin
företagsledning,luftfarteninomfaktorer II:MänskligaHUM-II

och kulturorganisation
personallicensieringochUtbildningPEL av

FlygmeteorologiMET
och riskanalysSäkerhets-SAF

och säkerhetkvalitetFöretagsledning förQUA
affärsverksamhetLedningBUS av

och tillbudhaverierUtredningAIG av
securityluftfartenhandlingarolagligaSkyddSEC motmot

och flygplatstjänstFlygplatsanläggningarAPS
flygplatstjänstteknik förochSystemANS

kursmoduler inom varjesamtligaFörteckning ämnesgruppöver
bedömningbeträffande utredningensUnderlagåterfinns i bilaga

WAU-utredning-återfinns ii varjelektionstimmarantal ämneav
arkiv.ens
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FÖRBEREDANDE KURSER

engelskaIntensivkurs i

vunnits hospå erfarenheterdeföreslås byggerDet att somman
tvådär alter-erbjuderMalmö.University i ManWorld Maritime
beroendepå veckorengelska 18intensivkurser i 10nativa resp.
Erfaren-engelska.färdigheter isökandesdenbedömningpå aven

genomgå någonelevernahälftenmåste cirkahetsmässigt avav
undervisningen.fortsattafölja denkunnaförkurserdessa att

grundläggande ämneniUppgradering

harelevernaförutsättertillUtbildningen Masters-examen att
svenskai detmotsvarande 100 systemet,förkunskaper poängca

Administration.Business FörellerSciencebachelor-grad idvs en
naturvetenskapligacivilingenjörsnivå vissadetsvensknå äratt en

måste ha tillgodogjortelevernagrundkunskapertekniskaoch som
påbörjas. Motsvarandeutbildningenaktuellahärdensig innan

behövakommerUniversitetetMBA-studierna. ut-för attgäller
dedessa krav. Försökande fyllerutsträckningvilkenivärdera

erbjudauniversitetetböruppfyller kravenheltintesökande som
fastställda krav-dentillför demuppgraderingskurser, uppsom

sökande iflexibelt eftersommåsteKursinnehålletnivån. vara
många eleverocholika bakgrundhakommer2-4 attgrupperna

vårt.andra utbildningssystemmedfrån länder ändärtill kommer
kursinnehållet förutvecklauniversitetetförnödvändigtblir attDet

analysdetaljeradpå basisuppgradering avmerenav
förteckningFölj andeutbildningsbakgrund. översökandegruppernas

påindikation vilkaendastkursinnehåll skall ämnesom-ensomses
ingå.sannolikt börråden som

6 15-0596
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Matematisk statistik:NAT Introduktion00
Numerisk analys, Informationsbehandling,NAT 02 Numeriska
algoritmer
Fysikens principerNAT 04
MekanikNAT 06
Termodynamik och StrömningsteknikNAT 08

MikrodatorerElektroteknik,NAT 10
mekanikkropparsNAT 12 Fasta

kraftöverföring och styrningHydrauliskNAT 14
Översiktflygteknik: grundläggan-Introduktion tillAEN 00 över

flygteknik.de
och företagsledningIndustriell ekonomiECO 00

och budgetering: Grundkurs.RedovisningECO 02
ekonomiinformationför ISystemINF 12

Logistik ochBUS ll transportsystem
och organisation.till företagsledningIntroduktion Inter-ADM 10

aspekter.kulturella

MASTERS-PROGRAM

luftfartsärrmenGemensammaFas
lekfionstimmartimmar, 268schemalagda325 varav

förpliktelserrelationer ochInternationella

lektionstimmar48

internationella organi-och relevantaNationemaADM 00 Förenta
sationer

luftfart ochinternationell civilChicagokonventionenADM 01 om
luftfartsorganisationen.internationella civiladenICAO,

konventionen.enligtStaters ansvar
Översiktluftfartsmyndigheter:civilaNationellaADM 03 över

enligt Chicagokonventionen.ochskyldigheter ansvar
Åtskillnad myndighetsfunktioner ochmellan statenav

infrastruktur. Vanligt förekommandetillhandahållen sätt
funktionerna.statligadeorganiseraatt
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mellanoch samordningsamverkanRegionalADM 06 stater.
Eurocontrol,ECAC,ASPAC, EU,AFCAC,t.ex.

JAA...
theflygbolag. IATA,samverkan mellanInternationellADM 08

organisa-andraAssociation;International Air Transport
flygföretag.mellansamverkanförtioner

FackligaOrganisation.LabourInternationaltheILO,09ADM
luftfarts-samverkan inominternationellaorganisations

området.a
luftfartsCivilÖversikt luftfart.civilekonomi förECO 01 över
luftfartsCivilekonomier.nationellaochglobalaroll ii

trender ochaktuellautveckling;historiska prognoser.
ochöverenskommelserkonventioner,l Internationella00LAW

bestämmelser.
rekommenderadochprocedurerstandards,ICAOs02LAW

praxis.
flygplanmärkningochRegistreringLAW 04 av

haverier.UtredningLAW 05 avi
nivå.på nationellluftfartförLagstiftningLAW 07

luftfartyg.och utbyteinhyrningLeasing,16LAW av
ochöverenskommelserkonventioner,InternationellaSEC 00

luft-internationell civilskyddbeträffandeprotokoll av
enligtBestämmelserhandlingar.olagligafart mot

17.ICAO Annex
Internationellamiljöpåverkan.Översikt luftfartensENV 00 över

överenskommelser.ochkonventioner
kravInternationellamotorutsläpp:Flygplansbuller och02ENV

be-och lokalanationellaRegionala,certifiering.och

gränsningar.

ekonomiföretagsledning ochiInledande kursI-2
lektionstimmar24

organisation.ochföretagsledningförPrinciperADM 11
Interkulturellskillnader.filosofiskaochKulturella

utvecklingstren-AktuellaLedarskap.kommunikation.
organisation.IndustriellFöretagsutveckling;der.
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inverkan och frostFarligandra flygplan.för snöav
på flygplans ytor.

faserna stigning, plan-prestanda underFlygplansAEN 17 start,
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anden.
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tion.
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ÖversiktPEL typiska13 utbildningsprogram för de olikaöver
kategorierna luftfartspersonal.

I-7 Flyghaverier och tillbud. Säkerhets- och riskanalys
46 lektionstimmar

AIG Internationella krav och skyldigheter00 beträffande utred-
ning haverier och tillbud ICAO Annex 13. Utred-av
ningens syfte. Skyddande bevismaterial. Underrättel-av

åvilar där händelsenAnsvar ägdestatsomse. rum,
registreringslandet, där baseradstaten operatören är

tillverkarlandet. Andra berörda rättigheter.samt parters
igångsättningför utredningensAnsvar och genomför-

ande. Utredamas oberoende ställning; organisatoriska
på nivå.konsekvenser nationell

Organisation och genomförandeAIG haveriutredningar.03 av
slutgiltigaPreliminära och tillDatarapportrapporter.

SkyndsammaICAOs ADREP-system. förebyggande
åtgärder. Flygsäkerhetsrekommendationer från haveriut-

åtgärder.redning. för beslutAnsvar om
kollisionstillbud ochAIG andra händelser05 Rapporter iom

luftrummet med tillhörande utredningar.
Introduktion till sannolikhetslära ochSAF statistik.00
Introduktion till risk- och säkerhetsbegrepp.SAF Risk04 som

sannolikhet förkombination inträffande ochen av
potentiella följder. Jämförelse mellan risknivåer i olika

särskiltmänskliga verksamheter, för olika transportsätt.
måttenheterStatistiska för risk och säkerhet.

Internationell statistik för civil luftfart: Flygtidsproduk-SAF 06
och olycksfallsfrekvenser flygtrañk;tion i haverikost-
uttryckt förlustnad i liv och materiella skador.av

Skadeståndskostnader. Historisk utveckling och nuva-
rande Källor där statistisk information kanstatus.
hämtas.

databanker förSAF Tillgängliga information beträffande08
haverier och incidenter inom luftfart. åt-Metoder för
komst och användning.
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metodenhaveriorsaker: traditionellaAnalys DenSAF 10 av
faktorer" eller denoch bidragande"Huvudorsakmed

eller "Förebygg-"Flerfaktor-betraktelsesätt"mednyare
fel.Aktiva eller latentastrategier".ande

Översikt olycksanalysinternationelladagensSAF 12 över
från civil luftfartsRiskbidragregional.ochglobal

inverkanmed menligHuvudfaktorerolika delsystem.
Aktuellatill förbättring.möjligheterochpå flygsäkerhet

flygsäkerhetsförbätt-åtgärdsprogram förinternationella

ring.

kvalitetsledningochMänskliga faktorerII.Fas
lekfionsfimmar264timmar,schemalagda325 varav

luftfarteninomfaktorerMänskligaH-1
lektionstimmarmänniska-maskin 44Samspel

flyghaveristatistik.Översikt faktorn" i"mänskligaHUM 00 över
mellanSamspelfaktorer.medverkandeochOrsaker

haveriförlopp.människa-maskin-organisation i
Definitionbeteendevetenskap.psykologi,KognitivHUM 01 av

faktorer.bioteknologiska
synförmågaantropometri,ergonomi;GrundläggandeHUM 02

m.m.
minne,informationsbehandling,adaption;Perception,HUM 03

beslutsprocesser.
vaksam-uppmärksamhet ocharbetsbelastning,MentalHUM 05

Övervakning automatiseradehet. processer.av
gränssnittUtformningmänniska-dator.SamspelHUM 07 av
kontrolleroch dator;pilot/flygledaremellan styrorgan,

presentationer.och
införandevidmaskinmänniskaGränssnittetHUM 08 av ny-

teknologi.
flygning.videffekterFysiologiskaHUM 09

på människansoch drogertrötthetInverkanllHUM av
prestanda.
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Fysiologiska och psykologiskaHUM13 krav på individer för
tillförlitlig funktion piloter eller flygledare. Meto-som
der för urval och bedömning personal.av

Mänskliga faktorer inom luftfarten H: Företagsledning,
organisation kultur 120 lekfionstimmaroch

Mänskligt felhandlande ref. profHUM40 James Reason, 1990:
Error.Human

koncempolicyFöretagsledning, och företagskultur ref.HUM42
dr John Lauber, 1993. Organisationer, företagskulturK
och risker ref. prof 1993. Företagsled-James Reason,

säkerhet och förändring ref. kap Daniel Maurino,ning,
Mänskliga faktorer, företagsledning och organi-1993.

sation ref. ICAO Digest 1994.Human Factors 10,No.
Företagsledningens och organisationens roll skapaHUM44 att

säkerhetsinriktad företagskultur och bygga för-atten
svarsbarriärer mänskligt felhandlande.mot
Pilotprestanda och samspel i besättning. utnyttjaAttHUM46

samlade Cockpitbesättningens Humanresurser
Management.Resource
orsakade besättningsfaktorer: regionalaHaverierHUM48 av

mellan kultur och haverier. ref.perspektiv relation-
Commercial Aircraft 1993.Boeing Group,

någon kaptRiskhantering och skulden. NeilHUMSO att ge
Johnston, 1993.

påeffekter människansArbetsmiljöns psykosocialaHUM52
prestanda.

och arbetslag.Konfliktlösning organisationeriHUM54
teknologiöverföring: Flygsäker-TvärkulturellafaktoreriHUM56

ref. Najmedin Meshkati, 1994.hetskonsekvenser.
haveriutredningar relaterade till ledning,FallstudierHUM58 av

organisation och kultur.
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kvalitet säkerhetFöretagsledning för ochII-3
lektionstimmar100

TQM.Total QualityKvalitetsstyming: ManagementQUA 01
TQM-ele-lönsamhet.ochKvalitetKvalitet.Begreppet

Kvali-föroch metoder TQM.verktygStödjandement.
QFD.produktuvecklingKundstyrdplanering.itet

DoE.ExperimentplaneringTillförlitlighetsanalys.QUA 02
konstruktion.robustMetodik för

led-7QC-verktyg, 7Processtyming,Processkvalitet:QUA 04
ningsverktyg.

processtyming,måldelning,kvalitet:förLedarskapQUA 05
kvalitetssystem.ochkvalitetsutmärkelser

delintegreradluftfartssäkerhetStyrningQUA 06 avsom enav
taktisk ochstrategisk,ImplementeringTQM. opera-

till-och dessISO 9000nivå. Kvalitetssystemettionell
Definieringluftfartsverksamhet.på stan-lämpning av

defmieringochfördelningdards; resurser;ansvarav
organisation,implementeringoch processer,av

medöverensstämmelseuppföljningprocedurer; av
rättelseochdokumentationkontroll,standard; av

med hänsynstandardsfortsattavvikelser; översyn av
erfarenheter.till vunna

fastställaMetoderförändringsprocessenLedning attQUA 07 av
readiness.operationaldriftfärdigverksamheten äratt
återståendekontrolleliminering ellerIdentifiering, av

risk.
enligt ISO-Riktlinjersäkerhetsrevision.ochKvalitets-QUA 08

ochRapporteringIntervjuteknik. presenta-10011-l.
tionsteknik.

och säker-kvalitetuppföljningförmetoderSpeciellaQUA 10 av
stömingsrapporteringförSystemluftfarten.het inom
Rutinanvändningmisstag.förpåföljder avutan egna

med företagetsjämförelseförfärdskrivarinformation
luftfartygsövervakningBetrstandardprocedurer. av

14.AIRtekniska status se
tillbud.analysochUtredningQUA 12 av

15-05967
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QUA Användning all tillgänglig14 information för för-attav
bättra säkerhet. Trendövervakning och riskbe-systemets
dömning. Eliminering och kontroll riskerav genom
informationsåtermatning, teknisk utveckling och/eller
ändringar i standards, procedurer och utbildning.

Fas III. specialisering

III-AOS: Flygfdmtagsledning och myndighetstillsyn för
flygsäkerhet g

i325 schemalagda timmar, 258 leklionstimmarvarav

HI-AOS/Gen:
förutsättningar för HygföretagAllmärma och

säkerhetsmyndighet 90 lektionstimmar

för flygbolag: Principer ochOrganisatoriska strukturerADM 13
exempel.

för flygsäkerhetsmyndig-Organisatoriska strukturerADM 15
exempel.Principer ochheter:
flygbolag. Typisk nedbrytningEkonomiöversikt förECO 06 av

långa, medellånga ochkostnader för kortaflygbolags
Inverkan avgifter för infrastruktur.linjer. av

myndighetsövervakning flygföretag:ochCertifieringOPS 02 av
och särskilt ochInternationella krav praxis, FAAJAA

bestämmelser.
procedurer och organisation för utredningFlygbolagsOPS 20

haverier/incidenter.av
för licensie-och bedömningsprinciperExaminations-PEL 15

ring.
utbildningsanstalter.och certifieringBedömningPEL 17 av

krav. andra länders certi-Grundläggande Acceptans av
ñering.

personligaoch utbyte andra länder certi-ValideringPEL 21 av
fikat.

från ochutredningsrapporter haverierFallstudierAIG 07 av
tillbud.
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SEC Security-program för flygplatser och flygbolag.04 Organi-
sering och samordning skyddsåtgärder. Tillträdes-av
kontroll, säkerhetskontroll personal, ochav passagerare

säkerhetskontrollbesättningar. bagage, ochpostav
Övervakningområden.frakt. Sterila flygplatsensav

område.inhägnade
Beredskapsplaner för bombhot, kapning ochSEC andra06
nödsituationer.

teknik och utvecklingstrender beträffande delsSEC Dagens08
säkerhetskontroll bagage, ochpostav passagerare,

tillträdeskontroll.frakt, dels
på securityområdet.UtbildningskravSEC 10

påTillämpning kvalitetsstymingsprinciperQUA 16 statersav
övervakning och flygsäkerheten.reglering, styrning av

korrektiva åt-Metoder för reglering, övervakning ochADM 14
flygsäkerhetsområdet.gärder inom

III-AOS/Tech:
ledning myndighetstillsynTeknisk och

lektionstimmar168

Aerodynamik Flygplans stabilitet och styrning.AEN II.03
mekanik och spänningsanalys. Lättkon-kropparsAEN Fasta05

struktioner.
ochAnalys elektroniska,Flygplanssystem:AEN 11 syntes av

och mekaniska med hänsyn tillhydrauliska system
funktion, risker och ekonomi.

A Grundläggande flygplanskonstruktion. Skrovkonstruk-AEN 13
framdrivningssystem, konstruktion flygplans-tion, av

ochinstallation utprovning; konstruktionsystem, av
konstruktionsñlosofier förförarkabin och avancerad

Hänsynstagande produktion ochelektronik. till under-
håll.

Systemsäkerhetsanalys för luftfartyg. Metodik och certi-AEN 15
ñeringskrav.
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Underhållskoncept. Modern teknik för förebyggandeAEN 19
underhåll, tillståndsövervak-föroch planerat system

underhåll.ning. Datorstött
underhålls-och markbaserade förFlygplans-INF 04 system

och diagnos.assistans
Typcertifiering.AIR 03
Ändringar, modifieringar och reparationer.AIR 04

konstruktions- och produktionsorganisa-CertifieringAIR 05 av
tioner.

individuella flygplan.LuftvårdighetscertiñeringAIR 06 av
Operationella begränsningar. MasterFlyghandböcker.AIR 08

förteckninglist tillverkarensequipmentminimum över
fuktionsdugligtmåste iminimiutrustningden varasom

flygning.medgeskick för att
luftvärdighet.MyndighetsövervakningAIR 09 av
implementering under-ochutvecklingförPrinciperAIR 11 av

hållsprogram.
underhåll ochförorganisationerCertifieringAIR 13 repara-av

uppgifter ochtekniska avdelningarsFlygbolagstion.
organisation.

flygplansbasera-Avanceradefelrapportering.förSystemAIR 14
tekniskövervakningförde status.system av

och komponenter.flygplanJoumalerAIR 15 över
konstruktör/tillverka-hosluftvärdighet: AnsvarFortsattAIR 17

landregistreringsland,tillverkningsland, operatörensre,
delgivningochInsamlinghos operatörer.samt av

vissflygplansflottaför helserviceerfarenheter typ.av
luftvär-för fortsattinformationLuftvärdighetsdirektiv,18AIR

ochservicemeddelanden: Statustillverkarensdighet,
giltighet.

luftvärdighetsöverenskom-multilateralaochBilateralaLAW 14
melser.
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III-AOS/OPS:
myndighetstillsynledningFlygoperativ och

lektionstimmar168

luftfart.Trafikregler förLAW 03
vid flygningför bullerminskningprocedurerOperativa08ENV

på flygsäkerheten.inverkanpotentielladerasoch
flygföretags flygav-organisationochUppgifter förOPS 03 av

delningar.
drifthandböcker.FlygföretagsOPS 04

förarsamarbetet.procedurer iinklusiveFlygprocedurerOPS 05
höj der,lägsta säkraPrestandabegränsningar,OPS routemanu-06

landningsminima.ochkartor,aler, startå
minimiutrust-listaFlygföretagetsUtrustningskrav. överOPS 08

på för reservdels-policyInverkanr MEL.förning start
fördelning.

på in-och kravflygningplaneringförProcedurerOPS 10 av
formationsstöd.

balans.vikt ochLastkontroll,OPS 11
gods.farligtBefordranOPS 12 av

ledningscentralflygning;övervakningFlygföretagsOPS 13 av
flygplansrörelser.för

förtjänstgöringstider. Systemflyg- ochiBegränsningarOPS 14
besättningar.förschemaläggning

pilot underInkapacitet hos-träningzochNödprocedurerOPS 16
nödutrymning.och bombhot;kapningbrand,flygning;

ochåterkommande träningförFlygföretagsOPS 17 system
personal.operativfärdighetskontroll av

utfö-operativaflygningarsövervakningförSystemOPS 18 av
och inci-händelserrapporteringförrande. System av

bestraffning.risk förflygningviddenter utan
övervak-ochkommunikationnavigering,förSystemASP 06

påinverkanderasluftrummetning samtav
och flygvägar.luftlederluftrum,utformningen av

luftrumutformningvidhinderfrihetbeträffandeKravASP 08 av
navigationsprocedurer.och
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Användning simulatorerPEL 09 och procedurtränare vidav
återkommandegrundläggande och utbildning och

utvärdering/examination piloter. Klassificering ochav
certifiering flygsimulatorer.av

introduktionAllmän till meteorologi.MET 01
Meteorologiska faktorer särskild vikt för luftfart.MET 02 av
Väderobservationer och signifi-MET 03 Prognoser:-rapporter

förhållandenväder, vindar, flygplatsväder, vidkant start
och landning.

för meteorologiska observationer ochteknikMET 05 Dagens
mätningar.

meteorologiskoch för delgivning in-MET 06 Krav system av
formation.

haveriutred-meteorologiska faktorer iFallstudierMET 07 av
ningar.

flygtrafiktjänstHI-ANS Ledning av:
lektionstimmartimmar, 252325 schemalagda varav

luftfartsmyndigheter, deras roller ochcivilaNationellaADM 05
på flygnavigations- och flyg-funktioner med avseende

Olika institutionellaANS/ATS.trafiktjänster ramar
organiseras.för hur tjänsterna

flygtrafiktjänst,strukturer förOrganisatoriskaADM 16
och exempel.PrinciperANS/ATS:

flygtrañktjänst, ANS/ATS. ICAOsEkonomiöversikt förECO 08
användarav-kostnadsåtervinningförprinciper genom

gifter.
kostnadsåtervinning ochförDatoriseradeECO 09 system an-

vändaravgifter i ANS/ATS.

Trafikregler för luftfart.LAW 03
operationella överenskom-och multilateralaBilateralaLAW 12

efterforsknings- ochflygtrafiktjrörandemelser änst samt
räddningstjänst.
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flyg-bullerkonturerberäkningförMetoder runtENV 04 av
industrier.ochbostäderförplatser. Acceptansgränser

frånbullerövervakningkontinuerligförSystem av
flygplan.

mini-p terminalområde föriflygvägarUtformning06ENV av
bullerstömingar.mering av

flygningvidbullerminskningförprocedurerOperativaENV 08
flygsäkerheten.påinverkanpotentiellaoch deras

höjder,säkralägstaPrestandabegränsningar, routemanu-06OPS
landningsminima.ochkartor,aler, start

på in-och kravflygningplaneringförProcedurerOPS 10 av
formationsstöd.

övervak-ochkommunikationnavigering,förSystemASP 06
påinverkanderasluftrummet samtning av

flygvägar.ochluftlederluftrum,utformningen av
luftrumutformningvidhinderfrihetbeträffande avKrav08ASP

navigationsprocedurer.och
procedurtränareochATS-simulatorerAnvändning11PEL av

ochutbildningåterkommandeochgrundläggandevid
ATS-personal.utvärdering/examination av

licensie-förbedömningsprinciperochExaminations-15PEL
ring.

ochfrån haverierutredningsrapporterFallstudierAIG 07 av
tillbud.

luftfar-flygnavigering,förteknikochDagens04ANS system
ledningochövervakningtelekommunikationer, avtens

frånflygtrafikflödeskontrollochstyrningflygtrañk, av
luftfarten.förinformationstjänsterkapacitetssynpunkt,

kapacitet.ökaförsamordningsinitiativ attRegionala
trafik-navigation,kommunikation,förICAO-konceptet05ANS

CNS/ATM.trañkföringochövervakning
ANS/ATM.inomutvecklingstrenderTeknologiskaANS 06

presentationssystem,radar,datalänkar,Satellitteknik,
kollisionsawärjningssystem.konfliktvaming,

rörandetrenderochutvecklingsmöjligheterTekniska07ANS
precisionslandningssystem.
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Efterforskning och räddning. Internationella ansvarskravANS 08
Nationellenligt ICAOs Annex organisation och12.

med militära och marina instanser.samordning
med angränsande Tek-Internationell samordnng stater.

vid sökning. Räddningshjälpmedel.niska hjälpmedel
till meteorologi.introduktionAllmänMET 01

särskild vikt för luftfart.Meteorologiska faktorerMET 02 av
signifi-ochVäderobservationer Prognoser:MET 03 -rapporter

förhållanden vidflygplatsväder,vindar,kant väder, start
och landning.

ochmeteorologiska observationerförteknikMET 05 Dagens
mätningar.

meteorologisk in-delgivningförochKravMET 06 system av
formation.

haveriutred-meteorologiska faktorer iFallstudier07MET av
ningar.

flygplatstjänstLedningIH-APT: av
leklionstimmartimmar, 174schemalagda220 varav

ochflygplatser: PrinciperförOrganisatoriska strukturerADM 18
exempel.

nedbrytningTypiskflygplatser.Ekonomiöversikt förECO 10 av
flygplatskostna-återvinningförMetoderkostnader. av

affärsintäkter.användaravgifter ochder genom
bokningssystem.DatoriseradeINF 08

säkerhetskon-incheckning ochförDatoriseradeINF 09 system
troll.

flygplatser.förinformationssystemIntegreradeINF 10
luftfart.internationell civiliSkadeståndsskyldighetLAW 20

flyg-bullerkonturerberäkningförMetoder runtENV 04 av
industrier.bostäder ochförplatser. Acceptansgränser

frånbullerövervakningkontinuerligförSystem av
flygplan.

luftförorening.övervakning Acceptans-förMetoderENV 10 av
gränser.
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på flygplats-från kemikalier användsFöroreningENV 14 som
och ochavisningsmedel för flygplansåsom start-ytor,

Metoder förutspillt bränslelandningsbanor, attm.m.
miljöpåverkan.kontrolleraellereliminera

flygplatsledning-kommunikation mellanochSamarbeteENV 15
och myndighetersamhällsorganregionalaochlokalaar,

miljöfrågor.i
och förore-relaterade till bulleravgifterTillämpningECO ll av

luftfarten.miljöstyrningförningar av
och balans.viktLastkontroll,OPS 11

gods.farligtBefordranOPS 12 av
från haverier ochutredningsrapporterFallstudierAIG 07 av

tillbud.
Organi-flygbolag.ochför flygplatserSecurity-programSEC 04

Tillträdes-skyddsåtgärder.samordningochsering av
ochpersonal,säkerhetskontrollkontroll, passagerareav
ochbagage,säkerhetskontrollbesättningar. postav

Övervakning flygplatsensområden.Sterilafrakt. av
område.inhägnade

andra nöd-ochbombhot, kapningförBeredskapsplanerSEC 06
y situationer.l

beträffande delsl utvecklingstrenderteknik ochSEC Dagens08
ochbagage,säkerhetskontroll postpassagerare,av

tillträdeskontroll.delsfrakt,
securityområdet.påUtbildningskravSEC 10

Flyg-funktion.Flygplatsensflygplatssystem.NationellaAPS 01
flödesteorier,Terminalsystem,komplexitet.platsdriftens

ochToppbelastningarflygplanssidan.tillfrån gatusidan
flygplatser.förkapacitetsteorier

på flygplatser.nödsituationerförPlanering
på flygplats.brandbekämpningstjänsterochRäddnings-

på flyg-stödfunktionerunderhåll och tekniskaTekniskt

platser.
hjälpmedel.visuellaochbanbeläggningarUnderhåll av

påföroreningaroch andraoch slaskKontroll snö,av
MetoderFriktionsmätning.landningsbanor.ochstart-

InspektionHinderkontroll.friktion.förbättringför avav
luften.från marken ochbelysningssystem
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på markenAPS Hantering flygplan, bagage,07 av passagerare,
tillhörandefrakt och med tekniskapost system.

markfordon;Kontroll ochAPS procedurer för08 system attav
för obehörigt intrång påminimera risker ochstart-

landningsbanor.
påverksamhet flygplatsplattan:Ledning säkerhets-APS 10 av

mångfaldoch säkerhetskontrollbeteende hos av en
aktörer.

fågelkollisionsrisken flygplatser.KontrollAPS 12 runtav
frånverksamheten flygplats-uppföljningOperativAPS 13 av

sida.ledningens
tillintroduktion meteorologi.AllmänMET 01

särskild vikt för luftfart.Meteorologiska faktorerMET 02 av
och signifi-Väderobservationer Prognoser:MET 03 -rapporter.

förhållandenflygplatsväder, vidväder, vindar,kant start
landning.och

för meteorologiska observationer ochteknikMET Dagens05
mätningar
AffärsetikBUS 06
KoncernfinansBUS 08

ochLogistikBUS 11 transportsystem
servicekvalitet.serviceutbud ochStyrningBUS 13 av

och personalutvecklingPersonalplaneringBUS 14

civil luftfartadministrationIII-CAA: Statlig av
leklionstimmartimmar, 152190 schemalagda varav

för flygsäkerhetsmyndig-Organisatoriska strukturerADM 15
och exempel.Principerheter:

och förore-avgifter relaterade till bullerTillämpningECO 11 av
luftfarten.för miljöstymingningar av

myndighetsfunktioner. PrinciperförKostnadsöversiktECO 12
kostnadsåtervinning användar-metoder föroch genom

avgifter.
flygtrafik. Makro- och mikroekono-förPrognosmetoderECO 14

och databehov. Bedömningstatistikmodeller;miska av
känslighetsanalys.resultat:
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luftfartinternationellförTransitöverenkommelsenLAW 10
multilateralaochBilaterala överens-1944.Chicago

Översikttrafikrättigheter.beträffande överkommelser
trafik-beträffandenationell policyochregionalaktuell

rättigheter.
luftfart.civilinternationellSkadeståndsskyldighet i20LAW

flyg-bullerkonturerberäkning runtförMetoder04ENV av
industrier.ochbostäderförplatser. Acceptansgränser

frånbullerövervakningkontinuerligförSystem av
flygplan.

luftförorening. Acceptans-övervakningförMetoderENV 10 av
gränser.

flygplats-påanvändskemikalierfrånFöroreningENV 14 som
ochochflygplanavisningsmedel för start-såsomytor,

förMetoderbränsle attutspilltlandningsbanor, m.m.
miljöpåverkan.kontrolleraellereliminera

licensieringssystem:nationellaAdministration19PEL av
använd-procedurer,ochreglernationellakrav,ICAOs

datorsystem.ning av
certi-personligaländerandrautbyteochValidering21PEL av

fikat.
securityskyldigheterinternationellaImplementeringSEC 02 av

ochFördelninglagstiftning.nationell sam-i ansvarav
luftfartsaktörer.ochstatligaolikamellanordning organ

security-program.Nationella
påkvalitetsstymingsprinciper statersTillämpning16QUA av

flygsäkerheten.styrningochövervakningreglering, av
och förflygsäkerhetmål förnationellaDefinitionQUA 18 av

luftfarten.handlingarolagliga motskydd mot
analys.ekonomiskochekonomiGrundläggandeBUS 00

ekonomiinternationellochNationellBUS 01
internationellochkonkurrensglobaliFörändringarBUS 02

strategi.
koncemplanering.ochplaneringStrategiskBUS 03

medplaneringochpolicykoncemstrategi,FlygföretagsBUS 04
inrikes,internationell,marknadssegmenttillhänsyn

frekvenser,linjestruktur,post,frakt,passagerare,
sammansättning.flygplansflottansochtjänstekoncept
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BUS Affärsetik06
BUS 08 Koncemfinans
BUS Logistik och11 transportsystem
BUS Styrning13 serviceutbud och servicekvalitet.av
BUS Personalplanering14 och personalutveckling

III-AVB: Affiixsfdmtagande luftfartsomrédetinom
193 schemalagda timmar, lektionstimmar158varav

BUS Grundläggande ekonomi00 och ekonomisk analys.
BUS Nationell och internationell01 ekonomi
BUS Förändringar i global konkurrens02 och internationell

strategi.
BUS Strategisk planering och koncemplanering.03
BUS Flygföretags koncemstrategi,04 policy och planering med

hänsyn till marknadssegment internationell, inrikes,
frakt, post, linjestruktur, frekvenser,passagerare,

tjänstekoncept och flygplansflottans sammansättning.
BUS Prissättningsprinciper och intäktsoptimering.05 Linjesam-

arbete mellan flygbolag. Legala eller politiska begräns-
ningar.

BUS Affärsetik06
BUS Koncemñnans08
BUS Styrning affärsverksamhet.10 Arbete i allianser ochav

samarbetsprojekt. Styrning och samarbete i flerkultu-
rella organisationer.

BUS Logistik och11 transportsystem
MarknadsföringBUS 12

BUS Styrning serviceutbud och servicekvalitet.13 av
PersonalplaneringBUS och personalutveckling14

ECO Ekonomiöversikt för flygbolag. Typisk nedbrytning06 av
långa,flygbolags kostnader för medellånga och korta

linjer. Inverkan avgifter för infrastruktur.av
ECO Prognosmetoder för flygtrafik. Makro-14 och mikroekono—

miska modeller; statistik och databehov. Bedömning av
resultat: känslighetsanalys.
Datoriserade bokningssystem.INF 08
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och säkerhetskon-för incheckningDatoriserade09INF system
troll.

internationell luftfartförTransitöverenkommelsenLAW 10
multilateralaochBilaterala1944.Chicago överens-

Översikttrafikrättigheter.beträffandekommelser över
beträffande trafik-policyoch nationellregionalaktuell

rättigheter.
luftfart.internationell civilSkadeståndsskyldighet i20LAW

EXAMENSARBETEIV.Fas

genomföraelevernakommeravslutande fas ettdenna attUnder
områdeinomutredningsprojekt,ellerforsknings- gärna ett aveget

verksamhet.framtida Dettaderasförintressesärskilt examens-
studie-valtstuderande,Demedavslutasarbete rapport. somen

flyg-myndighetstillsyn föroch"Flygföretagsledningriktningarna
påbörjar sittflygtrafiktjänst""Ledningochsäkerhet" examens-av

allaSedantredje terminen.denavslutatha tenta-efterarbete att
denslutetvidgodkäntsexamensarbetetochfullgjortsmina av

erhålla gradenstuderandedessakommerterminen attfjärde
Safety ManagementAviationinof ScienceMaster

med 180civilingenjörsexamensvensk poäng.motsvarande

"LedningstudieriktningamanågonvaltStuderande, avavsom
luftfart" ellerciviladministration"Statligflygplatstjänst", av
något kortareluftfartsområdet" har"Affärsföretagande inom ett

på-kunnaoch kommertredje terminenunder attstudieprogram
och kunnadennadelenunderexamensarbetebörja sitt avsenare

full-defjärde terminen. Närhälftenförstaunderdetavsluta av
erhålla gradenstuderandedessuppgifter kommersina attallagjort

Manage-BusinessAviationAdministration inBusinessofMaster
med 160-170civilekonom,svenskmotsvarandenärmastment

poäng.
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FÖRTECKNING ÖVER KURSMODULER

GRUNDLÄGGANDEETENSKAP OCHNATURVNAT
TEKNIK

Introduktionstatistik:MatematiskNAT OO
numeriskainformationsbehandling,Numerisk analys,NAT 02

algoritmer
principerFysikensNAT 04

Mekanik06NAT
strömningsteknikochTermodynamikNAT 08

mikrodatorerElektroteknik,NAT 10
mekanikkropparsFastaNAT 12

styrningkraftöverföring ochHydrauliskNAT 14

INTERNATIONELLAOCHADM" ADMINISTRATION
RELATIONER

internationellaoch relevantaNationemaFörentaADM 00
organisationer

luftfartinternationell civilChicagokonventionenADM 01 om
luftfartsorgani-internationella civiladenoch ICAO,

konventionen.enligtStaterssationen. ansvar
Översiktluftfartsmyndigheter:civilaNationella över03ADM

Chicagokonventionen.enligtochskyldigheter ansvar
Åtskillnad ochmyndighetsfunktionermellan stat-av

förekom-Vanligtinfrastruktur.tillhandahållenen
funktionerna.statligadeorganiseramande sätt att

rollerderasluftfartsmyndigheter,Nationella civila05ADM
flygnavigations-påavseendemedfunktioneroch

institutio-OlikaANS/ATS.flygtrafiktjänsteroch
organiseras.tjänsternaför hurnella ramar

mellansamordningochsamverkanRegional stater.06ADM
Eurocontrol,ECAC,ASPAC, EU,AFCAC,t ex

JAA...
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ADM 08 Internationell samverkan mellan flygbolag. IATA,
the International Air Transport Association; andra
organisationer för samverkan mellan flygföretag.

ADM the09 ILO, International Labour Organisation. Fack-
liga organisations internationella samverkan inom
luftfartsområdet.

ADM Introduktion till företagsledning10 och organisation.
Interkulturella aspekter.

företagsledningADM Principer för och11 organisation. Kul-
turella och filosofiska skillnader. Interkulturell
kommunikation. Ledarskap. Aktuella utvecklings-
trender. Företagsutveckling; Industriell organisation.
Organisatoriska strukturer förADM flygbolag: Principer13
och exempel.
Metoder för reglering, övervakningADM och korrektiva14
åtgärder inom flygsäkerhetsområdet.
Organisatoriska strukturer förADM flygsäkerhetsmyndig-15
heter: Principer och exempel.
Organisatoriska strukturerADM för flygtrafiktjänst,16
ANS/ATS: Principer och exempel.
Organisatoriska strukturer för flygplatser:ADM Principer18
och exempel.
Projektledning och projektadministration.ADM 22

ECO EKONOMI

ECO Industriell ekonomi och företagsledning00
ÖversiktECO ekonomi för civil luftfart. Civil luft-01 över
farts roll i globala och nationella ekonomier. Civil
luftfarts historiska utveckling; aktuella trender och

prognoser.
ECO Redovisning och budgetering: Grundkurs.02

Redovisning.ECO Finansiell ledning och styrning.03
ECO Investeringar: Kalkylering och finansiering. Analys05

livscykelkostnad LCC. Kostnads-nytto-analysav
på företagsnivå och nivå.nationell Internationella
utvecklingsbanker.
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Ekonomiöversikt för flygbolag. Typisk nedbrytningECO 06
långa, medellångakostnader för ochflygbolagsav

Inverkan avgifter för infrastruktur.linjer.korta av
flygtrafiktjänst, ANS/ATS.Ekonomiöversikt förECO 08
kostnadsåtervinningprinciper förICAOs genom

användaravgifter.
kostnadsåtervinning ochförDatoriseradeECO 09 system

ANS/ATS.användaravgifter i
nedbrytningTypiskEkonomiöversikt för flygplatser.ECO 10

återvinning flygplats-förMetoderkostnader. avav
affärsintäkter.användaravgifter ochkostnader genom

ochtill bulleravgifter relateradeTillämpningECO 11 av
luftfarten.miljöstymingförföroreningar av

Principermyndighetsfuktioner.Kostnadsöversikt förECO 12
kostnadsåtervinningförmetoderoch använ-genom

daravgifter.
och mikro-Makro-flygtrafik.förPrognosmetoderECO 14

databehov.och Be-statistikmodeller;ekonomiska
känslighetsanalys.resultat:dömning av

FÖR INFORMATIONOCH TEKNIKSYSTEMINF
KOMMUNIKATIONOCH

informationteknik förochtillIntroduktion00INF system
datorutrustning,ochdatateknikkommunikation,och

databaser.
kommunika-ochinformationteknik förochSystemINF 01

tion.
ochabstraktionprogrammering,tillIntroduktion03INF

modellering.
underhålls-förmarkbaseradeochFlygplans- systemINF 04

och diagnos.assistans
och journal-dokumentationförDatoriserade06INF system

litteratursökning.ochBibliotekssystemföring.
bokningssystem.Datoriserade08INF

säkerhets-incheckning ochförDatoriserade09INF system
kontroll.

15-05968
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Integrerade informationssystemINF för flygplatser.10
förSystem ekonomiinformationINF 12 I
för ekonomiinformationINF System13

LUFTFARTSJURIDIK

Internationella konventioner, överenskommelser ochLAW 00
bestämmelser.

procedurer och rekommenderadICAOs standards,LAW 02
praxis.
Trañkregler för luftfart.LAW 03

och märkning flygplanRegistreringLAW 04 av
Utredning haverier.LAW 05 av

på nivå.luftfart nationellLagstiftning förLAW 07
Transitöverenkommelsen för internationell luftfartLAW 10

Bilaterala och multilaterala1944.Chicago överens-
Översiktbeträffande trafikrättigheter.kommelser

och nationell policy beträffandeaktuell regionalöver
trafikrättigheter.

multilaterala operationellaochBilateralaLAW 12 överens-
flygtrañktjänst efterforsk-rörandekommelser samt

och räddningstjänst.nings-
luftvärdighetsöverens-och multilateralaBilateralaLAW 14

kommelser.
luftfartyg.och utbyteinhymingLeasing,LAW 16 av

luftfart.Skadeståndsskyldighet internationell civiliLAW 20

FLYGTEKNIKAEN

ÖversiktIntroduktion till flygteknik: grundl ägg-AEN 00 över
flygteknik.ande

aerodynamik. Förståelse förtill hurIntroduktionAEN 02
motstånd alstras hos flygplan. Flyg-ochlyftkraft

lågaför och höga hastigheter.planskonfigurationer
flygplan och de faror detta kanbakomVirvelbildning
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för flygplan. Farlig inverkan is,innebära andra av
påoch frost flygplans ytor.snö

Flygplans stabilitet och styrning.Aerodynamik II.AEN 03
mekanik och spänningsanalys.kroppars Lätt-FastaAEN 05

konstruktioner.
och elektroniska,AnalysFlygplanssystem:AEN 11 syntes av

med hänsyn tilloch mekaniskahydrauliska system
ekonomi.ochriskerfunktion,

Skrovkonst-flygplanskonstruktion.GrundläggandeAEN 13
flyg-konstruktionframdrivningssystem,ruktion, av

konstruk-utprovning;ochinstallationplanssystem,
förkonstruktionsfilosofierförarkabin ochtion av

till produktionHänsynstagandeelektronik.avancerad
underhåll.och

ochMetodikluftfartyg.Systemsäkerhetsanalys för15AEN
certifieringskrav.

stigning,fasernaprestanda underFlygplans17 start,AEN
väder-Inverkanoch landning.planéplanflykt, av

leksförhållanden.
land-ochpå förorenadeprestandaFlygplans18 start-AEN

ningsbanor.
förebyggandeteknik förModemUnderhållskoncept.AEN 19

tillståndsövervak-underhåll, förplaneratoch system
underhåll.ning. Datorstött

LUFIVÄRDIGHETAIR

principer i ICAO AnnexGrundläggandeAIR 00
luftvär-och nationellainternationellaDominerande02AIR

dighetsbestämmelser.
Typcertifiering.03AIR
Ändringar, reparationer.ochmodifieringarAIR 04

produktionsorgani-ochkonstruktions-Certifiering05AIR av
sationer.

individuella flygplan.LuftvärdighetscertifieringAIR 06 av
begränsningar.Operationella Mas-Flyghandböcker.08AIR

tillverkarens förteck-listequipmentminimumter
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ning den minimiutrustningöver måste isom vara
fuktionsdugligt skick för medge flygning.att

AIR 09 Myndighetsövervakning luftvärdighet.av
AIR 11 Principer för utveckling och implementering gav

underhållsprogram.
lAIR Certifiering13 organisationer för underhåll ochav repa-

ration. Flygbolags tekniska avdelningars uppgifter
och organisation.

;
AIR 14 System för felrapportering. Avancerade flygplans-

baserade för övervakning teknisksystem status.av
AIR Joumaler15 flygplan och komponenter.över
AIR 17 luftvärdighet:Fortsatt Ansvar hos konstruktör/till-

verkare, tillverkningsland, registreringsland, opera-
land hos Insamlingtörens och del-samt operatörer.

givning serviceerfarenheter för hel flygplansflottaav
viss typ.av

AIR Luftvärdighetsdirektiv,18 information för fortsatt luft-
värdighet, tillverkarens servicemeddelanden: Status
och giltighet.

MILJÖSKYDDENV

ÖversiktENV luftfartensOO miljöpåverkan. Intematio-över
nella konventioner och överenskommelser.
FlygplansbullerENV 02 och motorutsläpp: Internationella
krav och certifiering. Regionala, nationella och loka-
la begränsningar.

ENV Metoder för beräkning04 bullerkonturer flyg-runtav
platser. Acceptansgränser för bostäder och industrier.

förSystem kontinuerlig övervakning buller frånav
flygplan.

ENV Utformning06 flygvägar i terminalområde för mini-av
mering bullerstömingar.av

ENV Operativa08 procedurer för bullerminskning vid flyg-
ning och deras potentiella inverkan på flygsäkerhe-
ten.
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förorening.för övervakning luft Accep-MetoderENV 10 av
tansgränser.

påfrån används flyg-kemikalierFöroreningENV 14 som
ochför flygplansåsom avisningsmedelplatsytor,

utspillt bränslelandningsbanor, Me-ochstart- mm.
miljöpåver-kontrolleraeliminera ellertoder för att

kan.
flygplatsled-kommunikation mellanochSamarbete15ENV

ochregionala samhällsorganochlokalaningar, myn-
miljöfrågor.digheter i

FLYGDRIFI‘OPS

rekommenderadochStandardICAO AnnexOPS 00
Flygdrift.praxis:

flygföre-myndighetsövervakningochCertifieringOPS 02 av
ochsärskilt JAApraxis,ochInternationella kravtag:

bestämmelser.FAA
flyg-flygföretagsorganisationochUppgifter förOPS 03 av

avdelningar.
drifthandböcker.FlygföretagsOPS 04

förarsamar-iprocedurerinklusiveFlygprocedurerOPS 05
betet.

höjder,säkralägstaPrestandabegränsningar, route-OPS 06
landningsminima.ochkartor,manualer, start

minimiut-listaFlygföretagetsUtrustningskrav. överOPS 08
på förpolicyInverkanMEL.förrustning start

reservdelsfördelning.
påkravochflygningplaneringförProcedurerOPS 10 av

informationsstöd.
och balans.viktLastkontroll,OPS 11

gods.farligtBefordranOPS 12 av
flygning; ledningscen-övervakningFlygföretagsOPS 13 av

flygplansrörelser.tral för
tjänstgöringstider. Systemochi flyg-BegränsningarOPS 14

för besättningar.schemaläggningför
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OPS Nödprocedurer16 och -träning: Inkapacitet hos pilot
under flygning; brand, kapning och bombhot; nödut-
rymning.

återkommandeOPS Flygföretags för17 träningochsystem
färdighetskontroll operativ personal.av

OPS System för övervakning flygningars18 operativaav
utförande. förSystem rapportering händelser ochav
incidenter vid flygning risk för bestraffning.utan
Flygbolags procedurer och organisation förOPS utredning20

haverier/incidenter.av

LUFTRUMMETS UTNYTTJANDEASP

principer för luftrummets utnyttjGrundläggandeASP 00 an-
Luftrummetanvändargrupper.Identifieringde. av

och internationelltnationella territorier överöver
och skyldig-medlemsstatersICAOsvatten. ansvar

Luft-flyginformationsregioner.tilldeladeheter inom
och klassificering.organisationrummets

flygplan och tillhörandeför separationKriterierASP 02 av
säkerställa separation.förmetoder att

övervak-kommunikation ochför navigering,ASP System06
påinverkan utform-derasluftrummetning samtav

och flygvägar.luftrum, luftlederningen av
utformninghinderfrihet vidbeträffandeASP Krav08 av

navigationsprocedurer.ochluftrum
vidsamordning och integreringCivil-militärASP 10 utnytt-

luftrummet.jande av
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MÄNSKLIGA INOMFAKTORERHUM-I
LUITFARTEN 1

maskinmänniskaSamspelet -

flyghaverista-faktorn" iÖversikt "mänskligaHUM 00 över
Samspelfaktorer.medverkandeochOrsakertistik.

haveriför-imänniska-maskin-organisationmellan

lopp.
Definitionbeteendevetenskap.psykologi,KognitivHUM 01

faktorer.bioteknologiskaav
synförmågaantropometri,ergonomi;Grundläggande02HUM

mm.
minne,informationsbehandling,adaption;Perception,HUM 03

beslutsprocesser.
vak-ochuppmärksamhetarbetsbelastning,Mental05HUM

automatiseradeÖvervakningsamhet. processer.av
gränssnittUtformningmänniska-dator.SamspelHUM 07 av

kont-och dator;pilot/flygledaremellan styrorgan,
presentationer.ochroller

införandevidmaskinmänniskaGränssnittet nyavHUM 08 -
teknologi.

flygning.videffekterFysiologiskaHUM 09
människanspåoch drogertrötthet prest-Inverkan1 1HUM av

anda.
förpå individerpsykologiska kravochFysiologiskaHUM 13

flygledare. Me-ellerpiloterfunktiontillförlitlig som
personal.bedömningochurvalförtoder av

MÄNSKLIGA INOMFAKTORERHUM-H
LUFFFARTEN

kulturochorganisationFöretagsledning,

profref. Reason,JamesfelhandlandeMänskligtHUM 40
Error.Human1990:
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Företagsledning, koncernpolicyHUM 42 och företagskultur
ref. dr John Lauber, 1993.K Organisationer, före-
tagskultur och risker ref. prof James 1993.Reason,
Företagsledning, säkerhet och förändring ref. kap
Daniel Maurino, 1993. Mänskliga faktorer, företags- g

lledning och organisation ref. ICAO Human Factors
Digest No.10,1994.
Företagsledningens och organisationens rollHUM 44 att .lskapa säkerhetsinriktad företagskultur och atten

gbygga försvarsbarriärer mänskligt felhandlande.mot
ochPilotprestanda samspel i besättning. utnyttjaAttHUM 46 i

besättningens samlade Cockpit Humanresurser ç
Management.Resource

Haverier orsakade besättningsfaktorer: regionalaHUM 48 av
perspektiv relation mellan kultur och haverier. ref.-

Commercial Aircraft Group,l993.Boeing
någonoch skulden. kaptRiskhantering NeilHUM 50 att ge

Johnston,1993.
påpsykosociala effekterArbetsmiljöns människansHUM 52

prestanda.
i organisationer ochKonfliktlösning arbetslag.HUM 54

Tvärkulturellafaktoreri teknologiöverföring: FlyHUM 56 gsä-
kerhetskonsekvenser. ref. Najmedin Meshkati,
1994.
Fallstudier haveriutredningar relaterade till led-HUM 58 av

och kultur.ning, organisation

OCH LICENSIERING AVUTBILDNINGPEL
PERSONAL

Personalledning: Planering och utbildning.PEL 00
på kunskaper, färdigheter och erfarenhet hosKravPEL 02

roller inom luftfart. certifi-personal i olika ICAOs
utfärdande, uppgradering och fortsattkatkrav för

giltighet.
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Inlämings- och studieprocesser,PedagogikPEL 04
och forskningsmetodik, statistik förutrednings-

och forskning.utbildning
för bedömning ochPedagogik II: ProcesserPEL 05 utvär-

dering elever.av
utbildning, träning och utvärdering/exa-DatorstöddPEL 07

mination.
och procedurtränare vidsimulatorerAnvändning09PEL av

återkommande ochutbildninggrundläggande och
piloter. Klassificeringutvärdering/examination av

flygsimulatorer.certifieringoch av
procedurtränareochATS-simulatorerAnvändningPEL 11 av

ochutbildningåterkommandeochgrundläggandevid
ATS-personal.utvärdering/examination av

Översikt för detypiska utbildningsprogramPEL 13 över
luftfartspersonal.kategoriernaolika

licensie-förbedömningsprinciperochExaminations-15PEL

ring.
utbildningsanstalter.certifieringochBedömningPEL 17 av

ländersandrakrav.Grundläggande Acceptans av
certifiering.

licensieringssystem:nationellaAdministrationPEL 19 av
procedurer,regler ochnationellakrav,ICAOs an-

datorsystem.vändning av
personligaandra länderoch utbyteValideringPEL 21 av

certifikat.

FLYGMETEROIJOGIMET

meteorologi.tillintroduktionAllmänMET 01
luftfart.särskild vikt förfaktorerMeteorologiskaMET 02 av

signi-och Prognoser:VäderobservationerMET 03 -rapporter.
förhållanden vidflygplatsväder,vindar,väder,fikant

landning.ochstart
ochobservationermeteorologiskateknik förDagensMET 05

mätningar.
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för delgivning meteorologiskochMET 06 Krav system av
information.

meteorologiska faktorer i haveriutred-FallstudierMET 07 av
ningar.

SÄKERHETS- RISKANALYSOCHSAF

och statistik.till sannolikhetsläraIntroduktionSAF 00
Riskrisk- och säkerhetsbegrepp.Introduktion tillSAF 04

inträffandesannolikhet förkombination avsom en
risknivåermellanfölj der. Jämförelseoch potentiella
för olikaverksamheter, särskiltmänskligaolikai

måttenheter risk ochförStatistiskatransportsätt.
säkerhet.

luftfart: Flygtidspro-statistik för civilInternationellSAF 06
flygtrañk; have-olycksfallsfrekvenser iochduktion

materiella ska-förlust liv ochuttryckt irikostnad av
ochutvecklingSkadeståndskostnader. Historiskdor.

statistisk informationKällor därnuvarande status.
hämtas.kan

beträffandeför informationdatabankerTillgängligaSAF 08
Metoder förluftfart.och incidenter inomhaverier

användning.åtkomst och
metodentraditionellahaveriorsaker: DenAnalysSAF 10 av

denfaktorer" elleroch bidragande"Huvudorsakmed
eller"Flerfaktor-betraktelsesätt" "Före-mednyare

fel.Aktiva eller latentastrategier".byggande
Översikt olycksanalysinternationelladagensSAF 12 över

från civil luftfartsregional. Riskbidragochglobal
menlig inver-medHuvudfaktorerdelsystem.olika

förbättring.tilloch möjligheterpå flygsäkerhetkan
för flygsä-åtgärdsprograminternationellaAktuella

kerhetsförbättring.
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FÖRETAGSLEDNING FÖRQUA KVALITET OCH
SÄKERHET

QUA Introduktion till kvalitetsstyming.00
Kvalitetsstyming:QUA 01 Total Quality Management
TQM. Begreppet Kvalitet. Kvalitet och lönsam-
het. TQM-element. Stödjande verktyg och metoder
för KvalitetTQM. i planering. Kundstyrd produkt-
uveckling QFD.3

QUA Tillförlitlighetsanalys.i 02 Experimentplanering DoE.
Metodik för robust konstruktion.
Processkvalitet:QUA 04 Processtyrning, 7QC-verktyg, 7
ledningsverktyg.
Ledarskap för kvalitet: måldelning,QUA 05 processtyming,
kvalitetsutmärkelser och kvalitetssystem.

QUA Styrning luftfartssäkerhet06 integrerad delav som en
påTQM. Implementering strategisk, taktisk ochav

nivå.operationell Kvalitetssystemet ISO och9000
pådess tillämpning luftfartsverksamhet. Deñniering

standards; fördelning och defi-av av ansvar resurser;
niering och implementering organisation,av

procedurer; uppföljning överensstäm-processer, av
melse med standard; kontroll, dokumentation och
rättelse avvikelser; fortsatt standardsöversynav av
med hänsyn till erfarenheter.vunna

QUA Ledning förändringsprocessen07 Metoder fast-attav
ställa verksamheten driftfärdig operationalatt är
readiness. Identifiering, eliminering och kontroll av
återstående risk.
Kvalitets- och säkerhetsrevision.QUA 08 Riktlinjer enligt
ISO Intervjuteknik.10011-1. Rapportering och-
presentationsteknik.

QUA Speciella metoder för10 uppföljning kvalitet ochav
säkerhet inom luftfarten. förSystem stömingsrapp-

påföljderortering för misstag. Rutinan-utan egna
vändning färdskrivarinformation för jämförelseav
med företagets standardprocedurer. Betr övervak-
ning luftfartygs tekniska AIR 14.statusav se
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och analys tillbud.UtredningQUA 12 av
all tillgänglig information förAnvändningQUA 14 attav

säkerhet. Trendövervakning ochförbättra systemets I
Eliminering och kontroll riskerriskbedömning. av

informationsåtermatning, teknisk utveckling ggenom
i standards, procedurer ochoch/eller ändringar ut- ;

bildning.
påkvalitetsstymingsprinciperTillämpningQUA 16 statersav

åoch flygsäkerhe-övervakning styrningreglering, av

iten.
målnationella för flygsäkerhet och förDefinitionQUA 18 av J

iluftfarten.olagliga handlingarskydd motmot 1

AFFÄRSVERKSAMHETLEDNING AVBUS

och ekonomisk analys.Grundläggande ekonomiBUS 00
internationell ekonomiNationell ochBUS 01

internationellkonkurrens ochi globalFörändringarBUS 02
strategi.

planering och koncernplanering.StrategiskBUS 03
planeringkoncernstrategi, policy ochFlygföretagsBUS 04

internationell,till marknadssegmenthänsynmed
frek-linjestruktur,frakt, post,inrikes, passagerare,

flygplansflottansochänstekonceptvenser,
sammansättning.

intäktsoptimering. Linje-ochPrissättningsprinciperBUS 05
eller politiskaflygbolag. Legalamellansamarbete

begränsningar.
AffärsetikBUS 06
KoncemfinansBUS 08

allianser ochaffärsverksamhet. Arbete iStyrningBUS 10 av
i flerkultu-och samarbetesamarbetsprojekt. Styrning

organisationer.rella
Logistik ochBUS 11 transportsystem
MarknadsföringBUS 12

servicekvalitet.ochserviceutbudStyrningBUS 13 av
personalutvecklingochPersonalplaneringBUS 14
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UTREDNING HAVERIER OCH TILLBUDAVAIG

beträffandekrav och skyldigheterInternationellaAIG 00
och tillbud ICAO 13.haverier Annexutredning av
Skyddande bevismaterial.syfte.Utredningens av

åvilar där händelsenUnderrättelse. Ansvar statsom
därregistreringslandet,ägde operatörenstatenrum,

tillverkarlandet. Andra berördabaserad part-är samt
igångsättningför utredningensrättigheter. Ansvarers

ställning;genomförande. Utredamas oberoendeoch
nivå.påkonsekvenser nationellorganisatoriska

genomförande haveriutredning-Organisation ochAIG 03 av
och slutgiltigaPreliminära Datarapportrapporter.ar.

Skyndsamma förebygg-till ICAOs ADREP-system.
frånFlygsäkerhetsrekommendationeråtgärder.ande

åtgärder.för besluthaveriutredning. Ansvar om
kollisionstillbud och andra händelserAIG 05 Rapporter om

med tillhörande utredningar.i luftrummet
från haverier ochutredningsrapporterFallstudierAIG 07 av

tillbud.

HANDLINGAR MOTOLAGLIGAMOTSKYDDSEC
SECURITYLUFTFARTEN

överenskommelser ochInternationella konventioner,SEC 00
internationell civilbeträffande skyddprotokoll av

handlingar. Bestämmelser enligtolagligaluftfart mot
ICAO Annex 17.

securityskyldig-internationellaImplementeringSEC 02 av
lagstiftning. Fördelningnationellheter i ansvarav

luft-ochsamordning mellan olika statligaoch organ
Nationella security-program.fartsaktörer.
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SEC Security-program för flygplatser04 och flygbolag.
Organisering och samordning skyddsåtgärder.av
Tillträdeskontroll, säkerhetskontroll personal,av

och besättningar. Säkerhetskontrollpassagerare av
Övervak-bagage, och frakt. områden.Sterilapost

ning flygplatsens inhägnade område.av
Beredskapsplaner förSEC bombhot, kapning06 och andra
nödsituationer.

teknikSEC och utvecklingstrender08 Dagens beträffande
dels säkerhetskontroll bagage, postav passagerare,
och frakt, dels tillträdeskontroll.

Utbildningskrav på securityområdet.SEC 10

FLYGPLATSANLÄGGNINGARAPS OCH FLYG-
PLAISTJÄNST

ÖversiktAPS ICAO Annex Standards och00 14: rekom-av
praxis: Flygplatsdata, fysiskamenderad egenskaper,

och borttagandebegränsning hinder, visuellaav
och belysningssystem,hjälpmedel utrustning och

kraftförsörjning.installationer,
flygplatssystem.Nationella FlygplatsensAPS funktion.01

Flygplatsdriftens komplexitet. Terminalsystem, flö-
fråndesteorier, gatusidan till flygplanssidan. Topp-

belastningar och kapacitetsteorier flygplatser.för
Planering för nödsituationer på flygplatser.APS 02
Räddnings- och brandbekämpningstjänster påAPS 04
flygplats.

underhåll påTekniskt och tekniska stödfunktionerAPS 05
flygplatser.
Underhåll banbeläggningar och visuella hjälpme-APS 06 av

och slask och förore-del. Kontroll andrasnö,av
på och landningsbanor. Friktionsmát-ningar start-

förbättring friktion.Metoder för Hinderkon-ning. av
belysningssystem frånInspektiontroll. markenav

luften.och
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på flygplan, baga-markenHanteringAPS 07 av passagerare,
tekniskamed tillhörandefrakt och system.postge,

procedurer förmarkfordon; ochKontrollAPS 08 systemav
påintrångför obehörigtriskerminimera start-att

landningsbanor.och
L
l på flygplatsplattan: säker-verksamhetLedningAPS 10 av

mång-säkerhetskontrollhos ochhetsbeteende av en
fald aktörer.

fågelkollisionsrisken flygplatser.KontrollAPS 12 runtav
från flygplats-uppföljning verksamhetenOperativAPS 13 av

sida.ledningens

FÖR FLYGTRAFIK-OCHSYSTEM TEKNIKANS
TJÄNST

luft-och teknik för flygnavigering,ANS Dagens04 system
och led-telekommunikationer, övervakningfartens

flödeskontrollflygtrañk, ochstyrningning avav
informationstjfrån kapacitetssynpunkt,flygtrafik äns-

församordningsinitiativluftfarten. Regionalaförter
kapacitet.ökaatt

navigation,kommunikation,förICAO-konceptetANS 05
CNS/ATM.trafikföringtrafikövervakning och

ANS/ATM.utvecklingstrender inomTeknologiskaANS 06
datalänkar, radar, presentationssystem,Satellitteknik,

kollisionsavvämingssystem.konfliktvaming,
rörandetrenderutvecklingsmöjligheter ochTekniskaANS 07

precisionslandningssystem.
Internationellaoch räddning.EfterforskningANS 08 ansvars-

organisationNationell12.krav enligt ICAOs Annex
och marina instanser.med militärasamordningoch

med angränsandesamordnngInternationell stater.
Räddningshjälp-sökning.hjälpmedel vidTekniska

medel.
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kurskostnaderSchablonberäkning av

utbildningFlygsäkerhetsuniversitetetsgenomföraförKurskostnadema att
enligtutförtshar3bilagaispecifikationerochkursorganisationenligt

TekniskaLinköpingsvidtillämpasnärvarandeförschabloner,de som
MigalonFridell,konsulten TorutförtsharBeräkningarnaHögskola. av

under-uppskattadutredningenfrånunderlaggrundval ompåAB, av
kursavsnitt.varjevisningstid på

genomräknats:harberäkningsfallFöljande
fördelningmed jämnårligenelever av120AntagningWAU-l: av

kostnads-LiTHterminen.tredjeunderlinjeelever20 per
1995.förschablon

professors/lektorstim-50%WAU-l,Samma avWAU-2: mensom
normalt.dyrare20% änärmama

professors/lektorstim-50%WAU-l,SammaWAU-3: avmensom
dyrare normalt.40% änärmama

linjeelevermed 15årligenelever90 perAntagningWAU-4: av
1995.förkostnadsschablonLiTHterminen.tredjeunder
femelevermed 24årligenelever av140 perAntagningWAU-5: av

sjätte.denpåelevr20ochlinjerna
10underengelskaiutbildningarförberäkningSärskildWAU-6:

elever.60med 36veckor16alternativt resp.
resultatennedanåtergesberäkningsprincipemaredovisningEfter av

beräkningsfall.förtabellfomii resp.

WAUförkurskostnaderberäkningvidanvändaPrinciper av

Undervisningskostnad
FÖ, seminarierföreläsningstimmarlektorstimmarMedll. avses

lektorstimmeförKostnadSS.storseminarietimmar enochS
kr.1020är

lektionsGU-,gruppundervisningassistenttimmarMed1.2 avses
gruppunder-förKostnadenLA.laborationstimmarochLE-

och kost-kr/timtill 600beräknaslektionstimmarochvisnings-
kr/tim.till 420laborationstimmarfornaden

1förlektorstimmarräknasle-grupper enminst 3medkursFör1.3
sådan grupp.
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Examinationskostnad
.

2.1 Tentamensförfattande 16 tjänstgöringstimmar tj-tim för lektor
tentamensskrivning.per

2.2 Grovrättning: antal elever antal deltentamina 1.8 2/3 140x x
kr.

Ledningskostnad
.

3.1 Kursledningskostnad
För varje kurstimme enl LOT föreläsningstimmar,utom och lab-
timmar räknas tj-timma för lektor.en
3.2 Laborationsledningskostnad
För laborationsledning beräknas lektorstimmar â 1020 kr enligt
följande schablon 1/20 antalet laborativa assistenttimmar.x

Kursutvecklingskostnad.
För varje kurstimma räknas 1/4 tj-timma för lektor för labora-utom
tionstimma 1/2 undervisningstimma.som ger

Laborations- och administrationspålägg.
Laborationsersättning administrativsamt ersättning enligtutgör
nedan. laborationspåläggetI ingår ersättning för laborativt material
och i administrationspålägget ersättning för administrativt material.

Teknikerersättning laborativ studenttimme krl 288,0per
Teknikerersättning laborativ lärartimme 361,0 krper
Administrativ ersättning studenttimmar kr350,0per sza
Administrativ ersättning lärartimmar 88,0 krper sza

Bestämning gruppstorlekav

Följande gruppstorlekar används:
Föreläsning obegränsad
Lektion 30
Storseminarium 30
Seminarium 15
Gruppundervisning 15
Laboration 10
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Kurskostnadsschablon

La0,5S+SS+Gu+Le ++0,351,07F0201 +K =
+136OOT+168NT+l

laLa420 +30Le"l5Gu +600 ++s
laLa5130SS +15S +0201 ++

F+S+SS+Gu+Le+La +350+
+laLa30SS+Le +"l5S+Gu +88 F ++

laLa361288La1 ++
"3023420 Le+ om

Beteckningar

Kurskostnad i krK
FÖ föreläsningstimmarAntalet

seminarietimmarAntaletS
storseminarietimmarAntaletSS
gruppundervisningstimmarAntaletGu
lektionstimmarAntaletLe
laborationstimmarAntaletLa

kurseniAntalet 15-grupper"15
kurseniAntalet 30-grupper"30

i kursenlaborationsgrupperAntaletla
kursdeltagareAntaletN

kursenideltentaminaAntaletT
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lokalkostnaderochlokalbehovBeräkning av

undervis-behovetberäkningarutfördaredovisasbilagadennaI avav
Flygsäkerhetsuniversi-lokalkostnader förmotsvarandeochningslokaler

direktredovisaslokaleradministrativaochlärrarrumBehovettetet.L av
betänkandet.i

medkursorganisationdenberäkningarnaförUnderlaget utgörs av
ytterligaredebilagaåterfinns ispecifikationer,tillhörande samtsom

ikurskostnadsberäkningamaförgrundtillliggerspecifikationer som
bilaga

åreleverelevantal 120förutföresBeräkningarna antagnaett perom
terminen. För-tredjespecialiseringar underfördelning på 6med jämn

kurskostnadskal-medöverensstämmelseigruppstorlekardelning på görs
ändringeffektavslutningsvis vilkenKontrollbilagakyl i görs1 enav

lokalbehovskulle ha påårelever140till 90antagningen perresp.av
lokalkostnader.och

Lokalbehov

elever:förFöreläsningssal 120
schematimmarunder 172I-elever: 1Hösttermin Fas st

under 184 " "II-elever: lstVårtermin Fas
elever:40alt 60Lektionssal för

schematimmarunder 701stIII-elever:Hösttermin Fas
elever:förLektionssalar 30

schematimmarunder 604I-elever:Hösttermin Fas grupper
schematimmarunder 504II-elever:Vårtermin Fas grupper

elever:Lektionssalar för 20
schematimmarunder 150-170III-elever: 5stHösttermin Fas

schematimmarunder 2501st
elever:för 15Grupprum

vardera 35-75under13III-elever:Hösttennin Fas grupper
schematimmar

schema-under vardera 50I-elever: 8Hösttermin Fas grupper
timmar

schema-vardera 91under8II-elever:Vårtermin Fas grupper
timmar

elever:10PC-lab för omgrupper
schema-44varderaI-elever: 12Hösttermin Fas omgrupper

timmar.
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Bibliotek: Bibliotek med speciallitteratur för flygsäkerhets-, luftfarts-
och managementområdena förutsätts inrättas, samloka-gärna
liserat med existerande bibliotek. Lämpligt antal läsplatser
och terminaler för litteratursökning erfordras. Tillgången på
biblioteken vid Luftfartsverket,Luftfartsinspektionen, LiU och
SAAB minskar behoven litteraturbestånd.egetav

Frågeställningar:

Om ovanstående skall genomföras i anslutning till LiU-ñlialen i
Drags, Norrköping, kan det med angiven beläggning inrymmas i
befintliga lokaler inte,Om hur mycket det fattas olikaär som av
enheter Vilka bruttoytor behövernettoytor tillkomma Vadresp
kostar det med LiU nuvarande hyresavtal
Motsvarande frågor vid lokalisering till Linköpingev.

De erhållits arkitekt Anna Hesser, LiTH, följande kom-svar ärsom av
pletterade samtal med Jan Janzén, prefekt LiTH-Drags:genom

Drags: finnsHär Föreläsningssal för 140 elever, nästanen ca som
aldrig används. Alltså inget problem med tid för WAU.
2. Här finns lektionssalar i storlekgott 30 -40 å 60om
elever. Det schemaläggningsfrågaär hur mycket kanen man
samordna, med indikerade beläggningar bör möjligheter-men

goda få plats.attna vara
För ovanstående föreläsnings-och lektionssalar räknas
schablonmässigt med möjlig beläggning timmar1000en av

år, dvs 500 tim/termin.per
3. Grupprum i storleken elever15 det Generellär ont om.
bristvara.
4. PC-lab har vi angivit i storleken 10 elever labgrp. Nor-
malt använder LiTH 16 elever, 2 varje dator.grupper om om
I Norrköping används större Dessa lab förär närva-grupper.
rande hårt belagda, det går ordna flera.attmen
Anm. Vi bör våra gruppstorlekar efter LiTH erfaren-anpassa
heter, elever2 dator, enheter10säg assisten-2per per rum;
ter per rum.
5. Biblioteket kan inte något problem inrymma i detattvara
befintliga, på 240 kvm. Dagliga budär till LiU hållersom

dokumentvolymen. Rimligt hänföra l/3 biblio-attner av
teksytan till WAU, till övriga verksamheterresten
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inklusiveochkr/kvm århär 1600 vär-Lokalhyran6. är ca
efter subven-docktotalhyra; detta prisunderhållel, ärme,

brut-KvadratmeterprisetNorrköpings kommun.tion avserav
serviceut-toaletter,kommunikationsytor,inklusivedvstoyta,

erhållserforderligaberäknadeFrån nettoytoretc.rymmen,
påslag på 40%.bruttoytan ettgenom

Linköping:
detföreläsningssalarStora1. är ont om.

räcka till.bör kunnaLektionssalar 30+2.
brist pådet15Grupprum3. är
efterfrågan oklar.ochPC-lab: Tillgång4.

Biblioteket:5. penetrerat.
byggnadsår. Ettberoende påLinköping varierariLokalhyran
totalhyra.och härkr/kvm år,medelpris 1200 ävenär

Dragsområdetförläggning tilllokalkostnader vidBeräkning av

kr/ årHyreskostnadkvm/ BeläggningLokaltyp/elevantal kvmAntal st tot
AndelTotalbrutto VTHTnetto

167.000470.000294 0.34 0.37Föreläsnsal/ 2101201
14.000202.0000.14Lektionssal/ 1269040-601 -

184.000800.0000.46Lektionssal/ 50070305 -
inryms 32.0000.10Lektionssal/ 70 400304 -

40.000160.0000.50Lektionssal/ 10070301 -
103.000448.0000.18/ 280 0.2825158 Grupprum
42.000640.00070 400 0.13PC-Lab/ 204 -

128.0000.15schemalagt 0.25Dzo -
177.000538.0000.33336 0.33Bibliotek 2401

887.0003.258.000kvm2436Summer:

FlygsäkerhetsuniversitetetkostnadernavisarkolumnensistaNäst om
kostnadenvisarsista kolumnenlokalerna;skulle betalaensamt om

harbeläggningsgraden.relation till Detibetalning skall ske senare
förfaringssätt.korrektLiTH ansett ettvara
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Denna kalkyl visar entydigt samordningsvinsterna med lokalisering
till Drags och lokalsamordning med andra verksamheter. Skulle WAU
förläggas isolerat till Bråvalla, så skulle behövatex. bruttoytaman en

2436 kvm till årlig kostnad 3,3 milj. kr. Samordningen reduce-av en av
kostnaderna för undervisningslokalema till 0,9 milj. kr., vilketrar mot-

den genomsnittliga beläggningen 27% för berörda lokaler försvarar av
WAU:s räkning.

Känslighet för valt elevantal.

Vid variation antal elever erhålles följande effekter:antagnaav
Ökning från120 till 140 år inryms i föreläsningssalen.antagna per
Därefter Kursstorlekama i fas kanIII ökasstopp. till från30 20 elever

påverkan lektionssalar.på Grupprum/utan 15 och PC-Lab får något
högre beläggning, 17% ökning, vilket ökar kostnadsandelen medca ca
46.000 kronor.

Minskning antal elever motsvarande reduktion påav ger samma
Om kommer i elevantalposter. 15 kurs i fas III skulleman ner per

lektionssalama kunna minskas. eftersomMen det deär mest ont om
mindre lokalerna skulle detta i fall i inledningsskedet inte ha någonvart

effekt kostnaderna.påstörre Som kan det bli frågan halv-mest om en
ering bruttoytan för lektionssalar/30 dvs reduktion med 500 kvm.av en,Motsvarande kostnadsminskning blir 800.000 kr/år vid exklusiv dis-
position och 128.000 kr/vid samlokalisering med verksamhet.annan

Sammanfattningsvis indikerar denna kalkyl lokalisering tillatt en
Dragsområdet i Norrköping föredra framförär andra alternativ.att Det

bra i Norrköpings kommuns planer etablera utbildnings-attpassar ett
i området. Detta skapar positivcentrum miljö för utbildningen ochen

samordningsvinster. Elevernas sociala miljö viktig och kan till-ärger
godoses i centrala Norrköping. Alternativet Bråvalla bör därför avskri-
vas.



i 1995utredningaroffentligaStatens

förteckningKronologisk

Ãlvsäkerhet.K.40.näringsförbud.N.Ettrenodlat
högskolestudier.U.förbehörighetAllmänmöjlighet för arbetslösa.A. 41.Arbetsföretag En2. ny- Gotlandstrafik.K.FramtidsanpassadFi. 42.hälsorisker.miljö- ochdieselGrön - Beskattning.Ju.RedovisningSambandet43.Fi.1995.Léngtidsutredningen4. -

organisation.Ju.Aktiebolagets44.svåraval.Várdens5.
Grundvattenskydd.M.Prioriteringsutredningen.S. 45.slutbetänkandeav

rättssäkerhetEffektivare styrningoch46.framtid. Fö.Muskövarvets. i asylprocessen.A.för arbetslösa.A.arbetsplatskontakterObligatoriska. 28 kap. RBTvángsmedelenligt 27 och47.bodelning.Ju.Pensionsrättigheteroch. Ju.polislagen.arbetsgivaransvar.Fi.ekonomisktFullt samt
K.Översyn EG-anpassadekörkortsregler.48.skattebrottslagen.Fi.10. av

utgifter. Fi.ochinkomster49.Prognoseröverkonsumentregler.Ju. statensll. Nya
1995,M.kämavfallsomrâdetpå50.KunskapslägetförtidpunkterNyaMervärdesskatt12. - Elförsörjning i ofred. N.51.betalning.Fi.redovisningoch

stöldgods Ju..Godtrosförvärvekonomi.Fö.Försvarsmaktens13.Analys avav
rättsligaregleringen.Fö.för fred.Samverkan Den53.Bilagedel.N.Elmarknad14.Ny +

uppgift förFastighetsbildning54. statKönshandeln.S.15. gemensamen-
och kommun.M.Sverige.S.prostitutioneni16.Socialtarbetemot

asylärenden.A.förverksamhetsansvarEtt samlat55S.Homosexuellprostitution.17. . sanktionerFörmåneroch56.miljö. Ku.i offentlig18.Konst
Fi.för administration.utgiftersamhälle.Fö.19.Ett säkrare - internationelltflygsäkerhets-Förslag57.Sverige.Fö. ett20.Utan omstannar

U.Norrköping-Linköping.universitetiFö.21.Staden vatten.vattenutan
Skåne.Fö.jordbruk islår22.Radioaktivaämnen ut

Fö.elektronikkomponenter.23.Brist
Uppsala.Fö.Gasmolnlamslár24.

tågtrafikpåintegreradochSamordnad25.
Mälardalsregionen.K.iArlandabananoch

bidragsförskott,ochUnderhâllsbidrag26.
Del B. S.Del ochA

bilagor. C.Regionalframtid27. +
sanktionerinternationellavissa28.Lagenom

UD.översyn.en- försvaretsbruk29.Civilt resurserav -
helikoptrar. Fö.erfarenheter,regelverken,

bensin.M.och Miljöklassning30.Alkylat av
miljöklassystemi EU. M.vidareutvecklat31.Ett

rättsväsendet.verksamhetsfömyelseinom32.IT och
samverkansformer.Ju.Förslagtill nya

personskada.Ju.Ersättningför ideell skadavid33.
strukturomvandling.A.för34.Kompetens
handikappomrádet.S.Avgifter inom35.

redovisning.samladFörmåneroch sanktioner36. en-
Fi.

Ku.stödtill svenskdagspress.Várt dagligablad37. -
KvalificeradeftergymnasialYrkeshögskolan38. -

yrkesutbildning.U.
MarketSwedishLabour39. reflectionsSome on

Policy. A.
pá svenskutländskaforskaresNågra syn

arbetsmarknadspolitik.A.



Statens offentliga utredningar 1995

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Finansdepartementet
Pensionsrättigheteroch bodelning.8 Grön diesel miljö- ochhälsorisker.3-Nya konsumentregler.11 Lángtidsutredningen1995.4
IT och verksamhetsfömyelseinom rättsväsendet. Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.9

ÖversynFörslagtill samverkansformer.32 skattebrottslagen.10nya av
förErsättning ideell skadavid personskada.33 Mervärdesskatt Nya tidpunkterför-SambandetRedovisning Beskattning.43 redovisningoch betalning.12-

Aktiebolagetsorganisation.44 Förmåneroch sanktioner samladredovisning.36en-Tvångsmedelenligt 27 och 28 kap. RB Prognoser inkomsteröver och utgifter. 49statens
polislagen.47 Förmåneroch sanktionersamt

Godtrosförvärv stöldgods 52 utgifter för administration.56av -
Utrikesdepartementet Utbildningsdepartementet

vissaLagen internationellasanktioner Yrkeshögskolan Kvalificerad eftergymnasialom -28översyn. yrkesutbildning. 38en-
Allmän behörighetför högskolestudier.41

Försvarsdepartementet Förslag internationelltflygsäkerhets-ettom
universitet i Norrköping-Linköping.57Muskövarvetsframtid. 6

Analys Försvarsmaktensekonomi. 13av ArbetsmarknadsdepartementetEtt säkraresamhälle.19
Utan Sverige.20 Arbetsföretag En möjlighet för arbetslösa.2stannar ny-Staden 21 Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.7vattenutanvatten.
Radioaktiva slår jordbruk i Skåne.22 förämnen Kompetens strukturomvandling,34ut
Brist på elektronikkomponenter.23 Somereflections SwedishLabourMarketon
GasmolnlamslårUppsala.24 Policy. 39
Civilt bruk försvarets Någrautländskaforskares svenskav resurser syn-
regelverken,erfarenheter helikoptrar. 29 arbetsmarknadspolitik.39,Samverkanför fred. Den rättsligaregleringen. EffektivareS3 styrning och rättssäkerhet

i asylprocessen.46
Socialdepartementet Ett samlatverksamhetsansvarför asylärenden.55
Vårdenssvåraval.

Kulturdepartementetslutbetänkande Prioriteringsutredningen.5av
Könshandeln.15 offentligKonst i miljö. 18
Socialtarbete prostitutioneni Sverige.16 Vårt dagligablad Pstödtill svenskdagspress.37mot -Homosexuellprostitution. 17

NäringsdepartementetUnderhållsbidragoch bidragsförskott,
Del A ochDel B. 26 Ett renodlatnäringsförbud.1
Avgifter inom handikappområdet.35 Ny Elmarknad Bilagedel.14+

Elförsörjning i ofred. 51Kommunikationsdepartementet
CivildepartementetSamordnad integreradoch tågtrafik

Arlandabananoch i Mälardalsregionen.25 Regionalframtid bilagor. 27+
Älvsäkerhet.40

MiljödepartementetFramtidsanpassadGotlandstrafik.42
EG-anpassadekörkortsregler. 48 Alkylat och Miljöklassning bensin.30av

Ett vidareutvecklatmiljöklassystemi EU. 31
Grundvattenskydd.45
Kunskapsläget kärnavfallsområdet1995.50
Fastighetsbildning uppgift för staten gemensam-
och kommun. 54


