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Piloter somnar i cockpit  

19 oktober 2011 kl 11:00, uppdaterad: 19 oktober 2011 kl 11:07  

Över hälften av piloterna i Svensk pilotförening har ofrivilligt somnat i cockpit under 

flygning. Det visar en undersökning som DN och DI tagit del av.  
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70 procent uppger att de gjort misstag under flygningar på grund av trötthet. 

80 procent av piloterna säger att de nuvarande arbetstidsreglerna utgör ett hot mot 

flygsäkerheten. 

EU:s regelverk tillåter arbetspass på 13 timmar. På förslag finns att arbetstiden ska kunna 

förlängas upp till 16 timmar. 

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

koordinator i arbetstidsfrågor i Svensk pilotförening (SPF), till TT. 

- Det går inte att acceptera att hälften av piloterna somnat i cockpit. 

I undersökningen, som genomförts av ett oberoende institut, har 625 piloter svarat om hur 

arbetstidsreglerna påverkar säkerheten. Piloterna arbetar på alla flygbolag i Sverige. 

EU:s nuvarande regelverk tillåter arbetspass på 13 timmar. Under särskilda förhållanden kan 

två timmars övertid tillkomma. Nu föreslås en tillåten arbetstid på upp till 16 timmar. 

- 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. 

TT: Hur orolig ska man vara som resenär? 

- Det kan jag inte bedöma. Men regelverkets utformning är inte bra. 

Piloterna kräver nu att förändringarna i arbetstidsreglerna ska baseras på vetenskapliga fakta. 

- Har man inte vetenskapliga fakta ska man tillämpa försiktighetsprincipen. Man måste veta 

klart och tydligt vad de regler man inför innebär. Det är den signal vi vill skicka. 

På Transportstyrelsen är man medveten om hur pilotföreningen upplever problematiken kring 

arbetstidsreglerna. 

- Vi är medvetna om frågan, tar den på största allvar och jobbar aktivt med den på EU-nivå, 

säger Gunnar Ljungberg, sektionschef på Transportstyrelsens luftfartsavdelning. 

- Vår hållning är att vi ska stödja oss på forskning och fakta inom området och vi efterfrågar 

en ökad tydlighet i regelverket. 

Han vill inte kommentera undersökningens resultat i detalj, men säger att det naturligtvis inte 

är acceptabelt att piloter somnar i cockpit. Han framhåller dock att Transportstyrelsen varken 

via händelserapporter eller tillsyn fått signaler om att detta skulle vara ett betydande problem. 

- Vi kan inte se att det här är något som har lett till några incidenter i större omfattning. 

 


