
 

 

Checklista för granskning av 

luftfartygsdokumentation 

Kap. 21 KBHB 

Sid. 1 (2) 

Giltig från 2017-03-09 

 

 

Flygplan:………………………………………. SE-…………… Datum: 20……-……-  …... 

 

Nr Område att kontrollera    VFR                                                          
  ⱱ 

1 Kontrollera att Nat&Reg finns och att rätt flygplansägare är angiven   

2 Flygtillståndet – giltigt t o m 20……. - ……. -……..                  Max flygvikt:………………. kg 
 

3 Miljövärdighetsbevis utfärdat 20……. - ……. -……..  
4 Flyghandboken har senaste revisionsstatus. 

 Referensblad till flyghandbok med revisionsstatus 
 

5 Eventuella tillägg i flyghandboken överensstämmer med flygplanets konfiguration  
6.1 Antal flygtimmar och starter, dokumenterad i loggbok + MR-journal  
6.2 Motorns status, dokumenterad i motorjournal  
6.3 Propellerns status, dokumenterad i propellerjournal  

7.1    Hjul    Flottörer              Skidor                   Medar                    Amfibie 
 

7.2 Radiotillstånd utgår 20……. - ……. -……..   
 

8 Försäkring –  giltigt t o m 20…. - ……. -……..  
9 Kvarstående anmärkningar på gula sidorna åtgärdade  
10.1 Har gångtidsbundna komponenter komponentkort och är varken gångtid eller kalendertid  

överskridna 
 

10.2 Handbrandsläckare–kontrollera komponentkortet, vägning / kontroll av tryck, var 12 mån  
10.3 ELT + ev PLB batteribyte, enligt tillverkaren, kontrollera komponentkortet  
10.4 Höjdmätare och fartmätare, var 24 månad, även täthetskontroll  
10.5 Magnetkompass deviering, var 24 månad, kontrollera komponentkortet  
11 Underhåll utfört enligt underhållsprogrammet  
12 Alla tillsyner utförda och dokumenterade i Modifierings- och reparations-, motor-, och 

propellerjournaler, alt. komponentkorten. 
 

13 Genomgång tillsammans med ägaren/brukaren av alla de 11 punkterna på sid 2 – 
inspektionsrapporten, som berör luftfartyget. 

 

14 Alla modifieringar och reparationer dokumenterade. Speciellt i Modifierings- och 
reparations- och motorjournalerna 

 

15 Eget underhållstillstånd   Byggare       Eget tillstånd       Inget  använder flygtekniker  

16 Inspektionsrapport bifogas   Namn besiktningsman:………………………………………….. 
 

 

Nr Anmärkningar skrivs här och på gula sidorna i resedagboken. 
 

  

  

  
     

  

  

  

  
   



 

 

Checklista för fysisk inspektion av 

luftfartyg 

Kap. 21 KBHB 

Sid. 2 (2) 

Giltig från 2016-09-12 

 

 

Flygplan:………………………………………. SE-…………… Datum: 20……-……-  …... 

 

Nr Område att kontrollera    VFR 
  ⱱ 

21 Finns tillverkarens identitetsskylt med serienummer?  
22 Finns Id-skylt med Nationalitets och reg. Beteckning, rostfri skylt?  
23 Kontrollera storleken på registreringsbokstäverna på vinge och kropp (50 cm/15 cm) och 

ev fjällmarkeringar  
 

24 Kontrollera att fartmätare med färgmärkning överensstämmer med luftfartygets 
konfiguration i flyghandboken 

 

25 Kontrollera fastbindningsremmarnas kondition och fastsättning samt stolar med 
infästningar 

 

26 Har samtliga installerade komponenter komponentjournaler  
27 Inspektera  motorinstallation och kontrollera serienummer på motor och propeller  
28 Kontrollera om några motsättningar mellan luftfartyget och den dokumenterade 

granskningen av luftfartygets dokumentation (ex. modifieringar) finns 
 

29 Kontrollera dörrar och huvlåsning så att låsningen fungerar och kontrollera även 
eventuell nödfällning  

 

30 Inspektera elinstallation/avionik (batteri, kabelstammar, montering, relän, strömbrytare 
etc). Anti-Collision/Nav.ljus 

 

31 Finns alla obligatoriska dekaler enligt FHB på rätt plats samt att alla reglage har rätt 
färgmarkering när så erfordras enligt FHB 

 

32 Inspektera nödutrustning exv. förbandslåda, syrgasinstallation, balistisk skärm (utvändig 
märkning) 

 

33 Är kompassen devierad och devieringstabell synlig.  
34 Utvändig besiktning – kropp, vingar, stjärtparti, vindrutor, sidorutor, flottörer, skidor etc. 

Bromsar, däck, styrning, sporre alt. noshjul. Utvändig märkning av förbandslåda 
 

35 Utrustning för sjöflyg – ankare, flytväst, länspump, ljudsignal, paddel, stakkäpp  

Anmärkningar förs på föregående sida samt även på gula sidorna i resedagboken. 
 

 
Obligatoriskt för de som är godkända för mörker/IFR 
 
MÖRKER / IFR Referens OPS 2007-58 (Fyll i det som luftfartyget är utrustat med) 
 BESKRIVNING 

 
Mörker IFR Åtgärd Ja   Nej 

41 Pitot Heat x x    

42 Positionsljus x x    

43 Landningsstrålkastare x x    

44 Kursgyro x x    

45 Indikator/Varning kraftkälla gyroinstrument x x    

46 Gyroinstrument med delad kraftförsörjning  x x    

47 Flygplansur x x    

48 Stoppur  x    

49 Belysning av instrument, manöverorgan 
och pass.  

x x    

50 Belyst IAL-hållare   x    

51 Ytterluft Termometer x x    

52 Generator/Lågvoltsvarning  x x    

53 Alternativt Static System   x x    

54 Magnetkompass deviering 12 mån  x    

 


