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Trötta piloter somnar i cockpit 

Nyheter 2011-10-19 | Uppdaterad 2011-10-19  

Piloten somnade under en flygning till Stockholm när kollegan var på toaletten. Han är långt 

ifrån ensam. Se klippet längst ned i artikeln.  

Trötta piloter som slumrar till och gör misstag i luften är ett utbrett problem enligt 

pilotföreningen.  

Incidenten utspelade sig under en flygning med SAS från Köpenhamn i februari. Kollegan, 

andrepiloten, fick ringa på två gånger innan piloten vaknade och öppnade.  

I en ny undersökning från Svensk pilotförening medger över hälften av piloterna att de 

ofrivilligt somnat i cockpit under flygning. Sju av tio uppger att de gjort misstag under 

flygningar på grund av trötthet och åtta av tio anser att de nuvarande arbetstidsreglerna utgör 

ett hot mot flygsäkerheten.  

– Resultaten är alarmerande och vi är mycket oroade naturligtvis, säger Mattias Kling på 

pilotföreningen.  

Nya arbetstider  

625 piloter från alla flygbolag i Sverige har svarat på hur arbetstidsreglerna påverkar 

säkerheten. Undersökningar i Danmark och Norge har visat liknande resultat.  

EU:s nuvarande regler tillåter arbetspass på 13 timmar, med möjlighet till två timmars övertid. 

Nu föreslås en tillåten arbetstid på upp till 16 timmar, vilket pilotföreningen är mycket kritisk 

till.  

– En pilot som ska tjänstgöra måste dessutom först ta sig till en flygplats, vilket ofta tar tid. 

Lägg på det 16 timmars arbete i sträck. Är det säkert att flyga med en sådan pilot, säger 

Mattias Kling.  

Få incidenter  

Transportstyrelsen tar problematiken på största allvar, säger enhetschef Gunnar Ljungberg. 

Men myndigheten bedömer inte att trötta piloter skulle utgöra någon stor säkerhetsrisk. Enligt 

rapporteringssystemen har piloter de två senaste åren jobbat längre pass än man får vid 60 

tillfällen. Sedan januari i fjol har åtta händelserapporter om trötthet registrerats.  

– Vi kan inte se att det här är något som har lett till några incidenter i större omfattning, säger 

Gunnar Ljungberg.  
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