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UNDERHÅLLSRAPPORT (UR) - B
(Se anvisningar för upprättande på baksidan)

Underhållsåtgärd

Anm. i resedagbok/motsvarande samt från
föregående UR åtgärdade

Tekniska journaler kontrollerade och
åtgärder redovisade

Luftvärdighetsdirektiv (svenska, tillverkarlands och EASA:s)
samt Serv. Bullentiner, Serv. instruk. etc beaktade och redovisade

Lastningsinstruktion daterad
...................................

Grundspecifikation daterad ............................................
överensstämmer med luftfartygets utrustning

Senaste tillägg till grundspecifikation
samt grundtomviktsbestämning daterad .............................

Referensblad för flyghandbok daterat
..............................

Senaste revision flyghandbok daterad
............................

Funktionskontrollflygning utförd

Härmed intygas att ovan angivet luftfartyg med utrustning uppfyller gällande krav för luftvärdighet. Luftfartyget med
utrustning har genomgått underhåll enligt luftfartsverkets bestämmelser och tillverkarens rekommendationer.

Härmed intygas att ovanstående redovisade underhållsarbeten är utförda i enlighet med redovisat underlag
(Enbart vid "Annan större underhållsåtgärd").

Nationalitets- och Reg.beteckning

SE-
100 tim.tillsyn

Annan större
periodisk tillsyn

Annan större
underhållsåtgärd

Förnyelse av luftvärdighetsbevis
Ref. BCL M 3.2 mom 8.4.1.1

Arbetsorder nr Max flygvikt

Luftfartygets typ .ndnaL/ditgnåglatoTrnsgninkrevlliT Tillverk.år

Version

Hjul Skidor Medar Amfibie Korg Flottörer Yrkesmässig luftfart

Används för

Privat luftfart

Motor typ

Motor typ

Tillverkningsnummer

Tillverkningsnummer

Tillverkningsnummer

Tillverkningsnummer

Korr.kontr./Gångtidsförl.

Korr.kontr./Gångtidsförl.

Kalender-/Gångtidsförl.

Kalender-/Gångtidsförl.

Gångtid (TT/TSO)

Gångtid (TT/TSO)

Gångtid (TT/TSO)

Gångtid (TT/TSO)

Tillverk./Översyn år

Tillverk./Översyn år

Tillverk./Översyn år

Tillverk./Översyn år

Propeller typ

Propeller typ

Sign

Sign

Sign

Sign

Sign Sign

Sign Sign

Art av underhåll

Beaktat särskilda tilläggskrav för luftfartyg som är 15 år eller äldre (Ref. BCL-M 1.7 mom 4.4), separat redovisning bifogas

Redovisning av använt arbetsunderlag, såsom tillv.-föreskrifter,
anvisningar och listor (Maintenance,-Shop,- Service,- Manual,
Inspection report etc.) noisiveR.oNtraP/avågtU

Arbetsmiljö

Verkstad Kall/varm hangar Utomhus

Plats

Certifikat nr

Kvarstående åtgärder (Ref. resedagbok/motsvarande)

Ort och datum Telefon även riktnummer

Behörighet (MM-cert.-nr, Auktoriseringsbevis nr) Namnteckning och namnförtydligande

Fördelning: Vitt original används av ägaren vid ansökan om luftvärdighetsbevis
Röd kopia förvaras tillsammans med luftfartygets underhållshandlingar.
Gul kopia behålles av underhållsinstansen.

Datum Namn

Alt. 1

Alt. 2
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Fördelning: Original används av ägaren vid ansökan om luftvärdighetsbevis
1 kopia förvaras tillsammans med luftfartygets underhållshandlingar
1 kopia behålles av underhållsinstansen.

Skickas till: Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping
Internet: www.transportstyrelsen.se

Härmed intygas att ovan angivet luftfartyg med utrustning uppfyller gällande krav för luftvärdighet. Luftfartyget med
utrustning har genomgått under håll enligt Transportstyrelsens bestämmelser och tillverkarens rekommendationer.

Swedish Transport AgencySwedish Transport Agency



ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE

Allmänt
För luftfartyg som nyttjas i luftfart enligt JAR-OPS 1 och 3, BCL-D 2.2, 2.3, 4.2 samt enligt BCL-C 7.1 skall redovisning genom (UR)-B
ske vid varje 100 tim. tillsyn (motsvarande). För företag som erhållit särskilt godkännande av redovisningssystem i VHB skall
upprättande av denna rapport ske i enlighet med detta system.

För övriga luftfartyg bibehålles luftvärdigheten genom de underhållsåtgärder som ägare/innehavare/brukare låter utföra. 100 tim. tillsyn
(eller motsvarande) skall utföras av godkänd underhållsinstans och redovisas på UR-B. Rapporten avser dels underlätta uppföljningen
av underhållet genom enhetlig redovisning, dels vara en deklaration av utfört arbete mellan underhållsinstansen och beställaren, dels
vara ett medel som visar för Transportstyrelsen att systemet för kontinuerlig luftvärdighet fungerar. Underhållsrapport från närmast
föregående underhållsåtgärd (t ex 100 tim. tillsyn) skall redovisas för underhållsinstansen.

Upprättande
1. Avsnitt Motor typ och propeller typ

För ballong anges Brännare typ i kolumn ”Motor” och Korg typ i kolumn ”Propeller”
I kol ”Tillverk./översyn år”, anges datum för nytillverkning/översyn av motor resp propeller.
I kol ”Korr.kontr./Gångtidsförl.”, ange datum för korrosionskontroll eller datum vid förlängning av översynsintervall
enligt BCL-M 3.4.
I kol “Kalender-/Gångtidsförl.” ange period eller datum till vilken kalendertiden är förlängd resp gångtid vid gångtidsförlängning
enligt BCL-M 3.5.

2. Avsnitt Kontroll av tekniska journaler etc utförd
Signatur i rutan visar att kontroll skett av att föreskrivna journaler finns upprättade och är rätt förda.

3. Avsnitt LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV (AD) TILLV. SERV BULL, SERV.INSTR. ETC
Kontroll av att samtliga gällande Luftvärdighetsdirektiv samt tillverkarens serviceanvisningar (Ref. BCL-M 3.2 mom 7.3.1.1 och 
bilaga 1) som är tillämpliga för ifrågavarande luftfartyg och har betydelse för luftvärdigheten är beaktade anges på blanketten
genom signatur i rutan.

4. Avsnitt Grundspecifikation, lastningsinstruktion och referensblad för flyghandbok
Datum för gällande angivna handlingar anges. Noteringen innebär att kontroll skett av att överensstämmelse föreligger mellan 
dessa och luftfartygets tekniska status. 
För grundspecifikation anges det datum som är upptaget på sida 1 i specifikationen.
För tillägg till grundspecifikationen samt grundtomviktsbestämning anges senaste datum enligt kolumnen "Plats och datum
vid upprättande/ändring".
För lastningsinstruktion anges det datum som är angivet på lastningsinstruktionens baksida.
För referensblad för flyghandbok (L 1403) anges det datum som är angivet i kolumn "Infört av" eller, om senare datum finns 
angivet på referensbladet längst ned på blanketten, detta datum. Används blankett L 1403 anges senaste datum i kolumn "Plats
och datum vid upprättande/ändring".
För senaste revision av flyghandbok anges datum eller ändringsnummer. Med flyghandbok avses även Pilot´s Operating 
Hand-book, Owner´s manual etc. enligt referensblad till flyghandbok.

5. Avsnitt Beaktat särskilda tilläggskrav för luftfartyg som är 15 år eller äldre
Redovisningen skall vara så detaljerad att det framgår vilka service Bulletiner som är tillämpliga, om engångs eller repetitiva
åtgärder krävs, och när åtgärderna infördes respektive när de skall vidtagas nästa gång.

6. Avsnitt Art av underhåll
Om större underhållsåtgärd utförts i samband med utfört underhållsarbete vid rapportens upprättande, t ex reparation av större 
plåt- eller dukskada, utbyte av större komponenter etc, anges detta kortfattat (jfr redovisning av arbetsunderlag nedan). 
Observera att även uppgift om ställningstagande till ev gångtidsförlängning som baseras på BCL-M 3.4 respektive M 3.5 skall 
lämnas. Av uppgiften skall det framgå om motorn godkänts eller underkänts för fortsatt användning samt skälen härför. T ex 
ange: “Motorn godkänd till 2 200 tim. eller motorn ej godkänd för fortsatt användning utöver 2 100 tim. p g a för stort läckage i
cylinder 1”. För propeller ska uppgift om godkännande av propellerns kalender-/gångtidsförlängning anges. Ange ärende-
nummer.

7. Avsnitt Redovisning av använt arbetsunderlag etc
Underhållsinstans som i sin godkända underhållshandbok redovisat för anskaffning, uppföljning och eventuell erforderlig 
bearbetning av aktuella materieltillverkares serviceanvisningar kan referera till detta system. För övriga underhållsinstanser, t ex 
självständigt arbetande flygtekniker, godtas inte annat än referens till aktuella materieltillverkares underlag/instruktioner.
Både publikationernas namn t ex Service Manual, Part nr 12345-6 och dess ändringsstatus skall anges. Uppgifter som innebär 
annat än det senast utgivna underlaget (senaste ändring) kan endast accepteras om det tillämpade/angivna underlaget
överensstämmer med det senaste utgivna underlaget för den aktuella materielen.
Lämnas otillfredsställande uppgifter kommer komplettering att begäras innan nytt luftvärdighetsbevis kan utfärdas.

8. Avsnitt Arbetsmiljö och plats
Aktuella arbeten skall utföras vid underhållsinstans som har erforderliga resurser för arbetet ifråga. Uppgifter lämnade i företags
godkända verkstadshandbok (VHB) eller materieltillverkares föreskrifter skall tillämpas.
Tillsyner som genomförts i bristfälliga lokaler eller utomhus kommer endast att accepteras när det gäller mycket enkla arbeten
och under gynnsamma väderleksförhållanden och i enstaka fall. Om vissa underhållsarbeten måste ske under provisoriska 
förhållanden och avsikten är att senare komplettera dessa i normala miljöförhållanden skall detta redovisas under avsnitt 
"Kvarstående åtgärder". Platsen där arbetet utförts kan anges kortfattat.

9. Avsnitt Funktionskontrollflygning (Ref BCL-M 3.2)
Finns system för uppföljnig av funktionsdugligheten under flygning infört i underhållshandboken skall referens ske till detta 
system.
För övrig flygverksamhet där godkänd underhållshandbok ej krävs skall kontrollflygning utföras i samband med
100-timmarstillsyn och/eller större underhållsåtgärd.
Den som är ansvarig för underhållsarbetet ska uppdra åt utsedd förare att utföra sådan funktionskontroll av luftfartyget och dess
utrustning som inte kan kontrolleras tillfredsställande på marken.

10. Avsnitt Kvarstående åtgärder
Här noteras sådana åtgärder som t ex p g a materielbrist inte kunnat vidtas. Uppföljning härav skall ske vid upprättande av 
nästkommande UR-rapport.
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