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SAMMANFATTNING 
Tidigare utförda servicebulletiner och luftvärdighetsdirektiv på flygplanet SE-KOL finns 
nedförda och redovisade i handskrivna dokument. För att på ett enkelt och smidigt sätt 
kunna ta fram status avseende SB och AD har innehållet i handskrivna originalhandlingar 
överförts till ett digitalt system i vilket utförda åtgärder blivit överskådliga och sökbara. 
Rapporten beskriver det överföringsarbete som legat till grund för den digitala listan samt 
det granskningsarbete som gjorts mellan utförda åtgärder och originaldokument från 
luftfartsmyndigheter och tillverkare, för att fastställa SB/AD-status för flygplan SE-KOL.  
 
Utifrån tidigare utrustningslistor, datalistor och tekniska dokument har en uppdaterad 
utrustningslista sammanställts med ökad överskådlighet samt sökbarhet, ur vilken 
information om flygplanets fortlöpande utrustningsstatus kan tas fram. Utrustningslistan 
som skapats är det underlag som senare tänkt användas vid överföring av flygplanets 
utrustning till ett bättre uppföljningssystem.  

ABSTRACT 
Performed service bulletins and airworthiness directives on aircraft SE-KOL are recorded 
and reported in handwritten documents.  
In order to make performed actions and the status of SB/AD more accessible, the contents of 
the original handwritten documents have been transcribed into a digital system, in which 
performed actions are searchable and easy to survey.  
The report describes the work that has been used as the basis for the digital list, and the 
research work that has been conducted between prior actions and original documents from 
aviation authorities and manufacturers, to determine and maintain adequate SB/AD status 
for the aircraft SE-KOL. 
 
Based on prior equipment lists, data lists and technical documents, an updated digital 
equipment list has been created. It is easy to survey and provides search possibilities, in 
which information about the aircraft's continuing equipment status can be retrieved. The 
equipment list that has been created is also the basis that will be used when moving the 
aircraft's equipment to a better monitoring system. 
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FÖRORD 
Som ett avslutande led i flygingenjörsutbildningen på Mälardalens högskola i Västerås ingår 
ett examensarbete motsvarande 15 högskolepoäng där studenten efter eget önskemål tar 
kontakt med ett flygföretag i syfte att utföra eller utveckla och förbättra något projekt som 
företaget har eller avser genomföra. 

Med detta som bakgrund har ett examensarbete på uppdrag av WaltAir Europe i Norrköping 
genomförts och följande rapport är ett resultat därav.  

Studierna vid flygingenjörsprogrammet har i huvudsak varit av teoretisk art. I det avseendet 
har examensarbetet varit väldigt givande. Det har gett många nya kunskaper inom aktuellt 
ämne och förenat teoretiska kunskaper med praktiska.  
Dessa tio veckor har varit ytterst spännande och därtill givit en verklig inblick i verksamheten 
för vilket jag är väldigt tacksam att få ha upplevt och varit en viktig del av. 

 

Norrköping, 20 mars, 2013 

Fidel Tunc 



v 

 

 

TERMINOLOGI 
 

Förkortning  Förklaring  

 

SB   Service Bulletin/Servicebulletin 

SL   Service Letter 

SC   Safety Communique 

AD   Airworthiness Directive 

LVD   Luftvärdighetsdirektiv 

FAA   Federal Aviation Administration 

EASA   European Aviation Safety Agency 

TC   Transport Canada 

CRS   Certificate of Release to Service 

MORR   Modification and Repair Record Book 
   Modifierings- och reparationsjournal 

ATA   Air Transport Association 
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Kapitel 1 INLEDNING 

1.1 Företagspresentation 

WaltAir är ett flygföretag som funnits sedan år 1997 och har sitt huvudkontor beläget vid 
flygplatsen i Norrköping. En andra bas finns på Malmö flygplats (Sturup). Företagsnamnet 
WaltAir är ett slags hyllning till grundaren av Beechcraft-flygplanen, Walter H. Beech, och 
hänsyftar på hans namn. Företaget opererar i huvudsak inom Europa och erbjuder affärs- 
och privatresor, men flyger även leveranser av gods och olika medicinska transporter 
(ambulansflyg). Flygplansflottan består av både turboprop- och jetdrivna flygplan. Några av 
dem är Beech Super King Air 300, King Air 350 och olika modeller av Cessna Citation.  

1.2 Bakgrund 

Ett av de flygplan som WaltAir innehar är en Beechcraft Super King Air 300 från år 1989, 
serienummer FA-189 och registrerad SE-KOL. Flygplanet är amerikanskt och kommer 
ursprungligen från Beech Aircraft Company, men som efter uppköp och sammanslagningar 
format och ingått i Raytheon Company, Raytheon Aircraft Company och senare Hawker 
Beechcraft. Motorer som flygplanet är försett med är av typen turboprop och från Pratt & 
Whitney Canada. Propellrarna som sitter på motorerna är också amerikanska och tillverkade 
av Hartzell Propeller Inc.  

Ett steg i underhållsarbetet kring detta flygplan är att bibehålla säkerhet och luftvärdighet 
genom att utföra de luftvärdighetsdirektiv som ges ut av luftfartsmyndigheter samt 
servicebulletiner från tillverkare. 

 

En servicebulletin kan komma ifrån flygplanstillverkare, motortillverkare eller 
komponenttillverkare. Under en produkts livstid händer det att tillverkningsfel påträffas, att 
ändringar kan behöva göras eller att nya designförbättringar uppkommer. I sådana fall ger 
tillverkare ut sådan information till operatörer i form av servicebulletiner. Det är nyttig 
information och rekommenderas till ägare och operatörer. Vanligt förekommande i en 
servicebulletin är bakgrund och syfte med den, vilka flygplansmodeller, motorer, 
komponenter och serier det gäller, detaljerade instruktioner för service, justeringar och 
modifieringar, uppskattat antal manstimmar för arbetet samt en tidsram inom vilken arbetet 
ska utföras.    

Genom att utföra servicebulletiner förväntas flygplanet, motorn eller komponenten komma 
upp i det säkra och funktionsdugliga skick som man från tillverkaren avser. 

Beroende på vad det rör sig om finns servicebulletiner som obligatoriska (mandatory), 
rekommenderade (recommended) och valfria (optional).  

 

Luftvärdighetsdirektiv, LVD alt. AD, är obligatoriska direktiv som måste vidtas och hållas för 
att ett flygplan ska vara luftvärdigt. Dessa utfärdas av luftfartsmyndigheter i det specifika 
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landet. I Sverige är det idag Transportstyrelsen som håller i detta. Luftvärdighetsdirektiv 
används för att informera flygplansägare om säkerhetsbrister och för att ange villkor som 
måste följas för att produkten ska få fortsätta att drivas, och de kommer ofta från 
rapporterade felaktigheter och säkerhetsbrister från operatörer och verkstäder eller efter 
inspektioner vid t.ex. olyckor. Precis som med servicebulletiner, innehåller 
luftvärdighetsdirektiv en bakgrund till problemet och syfte med den, vilket flygplan eller 
komponent det gäller, detaljerad information om vilka åtgärder som måste vidtas och en 
tidsram inom vilken arbetet ska ha verkställts. Det kan vara före ett visst datum eller efter 
antal flygplanstimmar. Vanligt förekommande är att en LVD är repetitiv och måste utföras 
igen enligt särskilda tidsintervaller. Som tidigare nämnt är alla servicebulletiner inte 
obligatoriska men det förekommer att man i en AD refererar till en SB som måste utföras, 
vilket därmed gör den specifika servicebulletinen obligatorisk.  
En AD kan vara av akut karaktär och kräver då omedelbar verkställande före nästa flygning, 
och av mindre brådskande karaktär och kräver ett verkställande inom en viss tid.    

 

Servicebulletiner och luftvärdighetsdirektiv som har utförts på SE-KOL har framtill år 2011 i 
huvudsak redovisats i handskrivna dokument; flygplanets tillhörande MORR-böcker 
(Modification and repair record book), propeller- och motorböcker. För att kunna göra det 
utförda arbetet och dokumentationen kring SB och AD mer överskådlig, fastställa SB/AD-
status för flygplanet, d.v.s. fastställa vad som har gjorts och vad som eventuellt kan behöva 
göras, och på ett smidigt sätt göra det sökbart för underlättande av framtida arbete, har det 
funnits ett behov att sammanställa tidigare utfört arbete i ett digitalt register/lista.  

Denna bakgrund har således format det första uppdraget i examensarbetet. 

 

Vid tillverkning av flygplanet utfärdas en utrustningslista i vilken den utrustning som 
flygplanet är försett med finns listad. Även om mycket utrustning håller i många år och 
behöver bytas ytterst sällan slits många delar med tiden ut och behöver skickas in på service, 
modifieras eller bytas ut.  

Under flygplanets närmare 25 år har många delar bytits ut, och modell, part- och 
serienummer som suttit på flygplanet vid tillverkning stämmer därmed inte alltid överens 
med utrustningen som sitter på det idag. För att kunna få en uppdaterad bild om 
utrustningen som sitter på flygplanet, har det varit nödvändigt att upprätta en lista över den 
och ordna ett uppdaterat utrustningsstatus. Detta arbete gör att utrustning kan enkelt sökas 
och status kan smidigt plockas fram. Listan fungerar sedan som underlag för de moderna 
uppföljningssystem som olika luftfartsföretag erbjuder.  Denna bakgrund föranleder 
examensarbetets andra uppdrag. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att kontrollera utförda åtgärder mot originaldokument från flygplantstillverkare och 
luftfartsmyndigheter för att fastställa att kraven har uppfyllts och att flygplanet SE-KOL har 
ett uppdaterat och godkänt SB/AD-status.    

Sedan ska åtgärder kunna bli sökbara och vara överskådliga. Detta kräver en lista som 
överskådligt visar samtliga åtgärder som har utförts. Listan ska sedan fungera som ett 
komplement till originaldokument och därför hänvisa till dem. Syftet med listan är också att i 
fortsättningen kunna utöka den med nya utförda SB och AD. 
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Syftet med arbetet kring en uppdaterad utrustningslista är att sammanställa en lista vars 
innehåll i så vid utsträckning som möjligt motsvarar den utrustning som sitter på flygplanet 
idag. Denna lista skall sedan användas som underlag för att föra över flygplanets 
utrustningsstatus till ett annat uppföljningssystem (där flera av företagets övriga flygplan 
ligger) så att det blir lättöverskådligt, sökbart och lätt att uppdatera vid t.ex. byten, tillägg och 
borttag. 

1.4 Problemställning 

• För att SE-KOL ska bibehålla ett funktionsdugligt skick och luftvärdigt status kräver 
det att bl.a. luftvärdighetsdirektiv från luftfartsmyndigheter och servicebulletiner från 
flygplanstillverkare efterlevs och genomförs. För underlättande av denna process och 
större överskådlighet behövs en väl rymlig och uppdaterad lista över tidigare utförda 
SB och AD, där det även i fortsättningen går att fylla på med nya uppgifter vartefter 
de har utförts.  

 

• För att veta aktuell status på ett flygplans utrustning är det optimalt med ett bra 
uppföljningssystem. Detta kräver en väl sammanställd och uppdaterad lista över 
flygplanets utrustning. 

 

1.5 Avgränsningar 

Från och med år 2011 har teknisk chef på WaltAir, Jan Sangrud, registrerat utförda SB och 
AD digitalt. Således omfattar arbetet med digitalisering av SB/AD för SE-KOL den tid som 
legat före 2011. Arbetet som har utförts från 2011 och framåt kommer sedan att inkluderas i 
det fullständiga arbetet. 

En ytterligare avgränsning som har gjorts i arbetet med servicebulletiner är att de som har 
varit av typen "optional", inte har uppmärksammats ytterligare när det har visat sig att de 
inte har utförts. Detsamma gäller servicebulletiner av Pratt & Whitney Canada som funnits i 
kategorierna fyra och uppåt. Detta förklaras utförligare senare i rapporten. Tyngdpunkten 
har legat på SB av typen "mandatory" och "recommended". 

När ”SE-KOL” används i rapporten avses i huvudsak flygplanet inkl. motorer och propellrar. 
När ”FA-189” används syftar detta på endast flygplanet. 
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Kapitel 2 METOD 

Huvudmetod och tillvägagångssätt i arbetet har varit att studera, avläsa, granska, kontrollera 
och jämföra dokument och andra papper som funnits sparade i ett arkiv för flygplanet, och 
sedan sammanställa för uppgiften nödvändig information. Materialet har bestått av 
handskrivna originalhandlingar, datalistor, servicedokument och andra dokument från 
tillverkare och luftfartsmyndigheter. 

Med hjälp från handledare har arbete och material delats upp systematiskt och sedan 
bearbetats i tur och ordning. Informationen som kunnat tillhandahållas efter genomgånget 
material har vartefter förts in i listor som har skapats.  

Då målet varit att i slutändan få ett uppdaterat slutverk, har i den mån det varit möjligt, det 
äldsta materialet granskats först och av vilket nödvändig information förts in i listor. Nyare 
material har sedan kontrollerats mot det tidigare för att komplettera listorna och ersätta det 
icke längre aktuella. 

På grund av arbetets karaktär och tillvägagångssätt, förekommer det att innehåll som 
skildras i metodkapitlet emellanåt kan liknas vid ämnet resultat. Det skulle för läsaren uppstå 
viss förvirring om detta plockades ur metodkapitlet, dels för att resonemanget skulle tappa 
sitt sammanhang, men också för att resultatet inte varit ett resultat till de problem som har 
presenterats i inledningsdelen utan ett resultat som bakgrund till nästkommande deluppgift 
och därför naturligt bör ligga kvar.  Med andra ord handlar det om resultat i bemärkelsen "en 
följd" som givit upphov till en naturlig övergång till nästkommande delproblem. Dessa 
delresultat har därför inte plockats ur metodkapitlet och de hör inte heller ihop med 
slutresultatet. Istället knyter de ett sammanhang och leder läsaren in på nästa deluppgift. 

Nedan följer en detaljerad beskrivning av metod och tillvägagångssätt som har använts i 
arbetet. 

2.1 SB/AD för flygplan 

En inledning till arbetet med att fastställa SB/AD-status för flygplanet har varit att studera 
och gå igenom några aktuella servicebulletiner och luftvärdighetsdirektiv för att få en inblick 
i huvudupplägget i dessa dokument så att sökt information i fortsättningen har kunnat gå 
smidigt. Vidare har upplägget i MORR-böckerna studerats för kännedom om struktur och typ 
av information i dem. 

 

2.1.1 Utformning av listor 

Efter detta har det i samspråk med handledare fastslagits att en mall/tabell i programmet 
Microsoft Word, ett ordbehandlingsprogram i paketet Microsoft Office, ska skapas och 
användas för att till den föra över de utförda servicebulletinerna som gjorts på FA-189 och 
dokumenterats i MORR-böckernas del "luftvärdighetsdirektiv". Här har det också beslutats 
att två separata listor ska användas, en för SB respektive AD. Listornas utseende har 
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utformats på ett sådant sätt att de liknar och överensstämmer med upplägget i MORR-
böckerna. Några av kategorierna som har valts är datum, SB/AD-nummer, flygplanets 
flygtimmar, ämne, var arbetet har utfärdats och vem som har godkänt och signerat i 
böckerna.  Se bilaga A. för utdrag och exempel på färdig SB-lista. 

 

2.1.2 Modification and repair record book 

Innehållet från MORR-böckerna har förts över till de båda listorna med början på 
servicebulletiner och sedan luftvärdighetsdirektiv (Figur 1). 

I MORR-arbetet med AD har det förekommit att svenska LVD funnits dokumenterade och 
har hänvisat till AD från FAA. Till skillnad från MORR-böckernas upplägg med dessa AD i 
två skilda kolumner, har två ihophörande AD förts in på samma tabellrad och placerats under 
varandra för att göra det hela mer överskådligt och understryka deras samhörighet. AD som 
förekommit har varit från FAA, EASA och Transportstyrelsen. SB har i stor utsträckning varit 
från Beech, men även andra från Scott, Hartzell, Universal Aviation m.fl. har förekommit. 

Innehållet i MORR har varit väl sammanpressat med mycket text på litet utrymme vilket 
resulterat i en svårläst text. Med de digitala listorna som upprättats har informationen 
kunnat föras över till ett lättläst och överskådligt upplägg och det har även gått att lägga till 
viktig information och anmärkningar, såsom vilka revisioner av en SB som har utförts och ett 
ämnesfält för beskrivning.  

 

 

Figur 1. Utdrag ur MORR med utförda servicebulletiner och 
luftvärdighetsdirektiv 

I överföringsarbetet mellan MORR-böcker och listor har det kunnat konstateras att 
ordningen på SB avseende datum inte alltid har följt samma mönster. Till en början har 
ordningen fortlöpt enligt datumsortering men därefter har tidigare datum påträffats, för att 
sedan återigen uppta datumordning. En av fördelarna med de digitala listorna har således 
varit att sådana oregelbundenheter vid önskemål kunnat korrigeras.  
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2.1.3 Service Bulletin Master Index 

Steget efter MORR har varit att via Beechcrafts hemsida, efter kundinloggning, hämta ett 
Beechcraft Service Bulletin Master Index under "Technical Publications".  Se bilaga B. för 
exempelblad ur Beechcraft Service Bulletin Master Index. 

I Service Bulletin Master Index ska alla gällande servicebulletiner för serienummer FA-189 
finnas. Men då det hämtade Master Index har innehållit servicebulletiner för olika 
flygplansmodeller och serienummer, har arbetet inledits med att ur Master Index plocka ut 
samtliga servicebulletiner som varit gällande för flygplan FA-189. Dessa har sedan listats 
separat i ett kalkylblad i programmet Microsoft Excel (Figur 2).  

På så vis har ett eget SB Master Index upprättats för endast FA-189, och har sedan sorterats 
efter kategorierna Mandatory, Recommended och Optional. För att därefter kunna fastställa 
att de aktuella servicebulletinerna för FA-189 har utförts har servicebulletiner från SB-lista 
(tidigare MORR) jämförts och kontrollerats med upprättat Master Index. Detta steg i arbetet 
har sålunda kunnat bekräfta vilka servicebulletiner som har utförts och inte utförts. 

 

 

Figur 2. Upprättande av SB Master Index för FA-189 
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En viktig anmärkning som har påträffats i den här delen av arbetet är att väldigt många 
servicebulletiner från Beech som enligt MORR hade utförts på FA-189 inte stått som gällande 
för FA-189 under kategorin Effectivity i Master index. Men när sedan enskild SB har hämtas 
från Beechcrafts hemsida och innehållet i den granskats har det under Effectivity gått att 
utläsa att den sannerligen är gällande för FA-189. 

I samspråk med handledare har det fastslagits att det troligtvis varit ett slags brist i Master 
Index och att det därmed inte är särskilt pålitligt eller åtminstone inte heltäckande. I och 
med detta problem har det varit nödvändigt att granska varje servicebulletin som varit 
dokumenterad i MORR men inte funnits med i Master Index för att fastslå ifall de gäller 
FA-189 eller inte. 

Intill några servicebulletiner i MORR-böckerna har ibland meddelanden som N/A (Not 
Applicable) due model eller S/N (Serial Number) funnits, vilket innebär att servicebulletinen 
har undersökts men bedömts icke aktuell för FA-189 enligt modell eller serienummer. 
Riktigheten i sådana meddelanden har dubbelkontrollerats genom granskning av berörd 
servicebulletin.  

Dock har det vid ganska många SB i MORR inte givits en utförligare förklaring annat än 
”N/A”. Anledningar till ”N/A” har varit många tänkbara. Det kan ha varit att servicebulletinen 
inte varit tillämplig på serie FA-189 eller modell 300, eller att vederbörande del inte funnits 
installerad i flygplanet eller varit av annat fabrikat. För den som avser följa flygplanets 
historia, veta mer och kartlägga arbete och status kan den utökade informationen om "N/A" 
vara av värde. För att reda ut sådana oklarheter har orsak i enskild SB letats fram och 
inkluderats i SB-listan. Det har t.ex. kunnat fyllas på med "N/A due to affected part not 
installed" eller "N/A due to aircraft serial number". 

I vissa fall har det också av servicebulletinen framgått att den är gällande för 
modell/serienummer men i MORR ändå noterats N/A. Det har då blivit aktuellt att kartlägga 
detta och försöka redogöra för anledning. I många fall har det efteråt kunnat konstateras att 
SB inte varit tillämplig för att den flygplansdel som SB har avsett inte varit installerad i 
flygplanet. Ibland har det dock inte med en gång kunnat fastslås vilken utrustning som suttit 
på flygplanet för att kunna bedöma om servicebulletinen, och då har aktuell del först fått letas 
upp i tekniska dokument och utrustningslistor innan ställning kunnat tas. 

Det har emellanåt också blivit aktuellt att gå ut till flygplanet för att fysiskt undersöka vilken 
utrustning som sitter på det och därefter kunna ta ställning i frågan. Ett exempel på detta är 
att det funnits en SB som har varit aktuell för flygplan med utrustningen autopilot av fabrikat 
Bendix. Efter att ha fysiskt undersökt i cockpit har det kunnat konstateras att autopilot varit 
av fabrikat Collins. Härefter har det kunnat fastslås att den servicebulletinen inte varit aktuell 
för FA-189. 

Ett led i underlättandet av arbete med SB och AD i fortsättningen, har varit att spara samtliga 
servicebulletiner och luftvärdighetsdirektiv digitalt för lättare åtkomst vid behov. Dock har 
enstaka SB och AD som dokumenterats i MORR inte kunnat hittas. 

Emellanåt har det bland SB och AD i MORR funnits registrerade Safety Communiques. En 
Safety Communique, SC, är en sammanställning av information, likt ett informationsbrev, 
som Beech själva ger ut ungefär en gång i kvartalet och innehåller alltifrån tekniska tips till 
priser på delar. I jämförelse med SB är SC inte så viktiga men ibland förekommer viktig 
information där som ska användas i underhållet. Dessa SC har också överförts till SB-listan. 

 
 

2.1.4 Granskningsarbete AD 

För att flygplan FA-189 ska vara luftvärdigt måste det leva upp till och uppfylla de aktuella 
luftvärdighetsdirektiv som luftfartsmyndigheter gett ut kring det. Eftersom flygplanet är ett 
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amerikanskt flygplan och opererar i Europa samt är registrerat i Sverige måste det således 
leva upp till luftvärdighetsdirektiv från amerikanska luftfartsmyndigheten FAA, den 
europeiska, EASA, samt från svenska Transportstyrelsen. 

Det har därmed blivit aktuellt att hitta vilka luftvärdighetsdirektiv för Beech 300 som de 
olika myndigheterna har gett ut och kontrollera med den skapade AD-listan (vars innehåll 
hämtats ur MORR) att dessa luftvärdighetsdirektiv har utförts eller tagits ställning till.  

 

På FAA:s hemsida för luftvärdighetsdirektiv finns möjligheten att via deras funktion "Current 
ADs by make" (Figur 3) välja fabrikat och modell för att få upp en lista med 
luftvärdighetsdirektiv som givits ut enligt dessa kriterier. Eftersom Beech under historiens 
gång bytt namn och blivit uppköpt av företag hittas dessa under Hawker Beechcraft 
Corporation.  

 

 

Figur 3. Luftvärdighetsdirektiv, FAA, ”By make” för Beech 300 

 
Denna lista har sedan jämförts med AD-listan för att stämma av att samtliga har utförts och 
finns dokumenterade, och när så inte har varit fallet har detta noterats och anledningen 
kartlagts. Listan ”By-make” har dock inte varit heltäckande för de AD som har utförts på 
FA-189. Efter att arbetet med den slutförts har manuell sökning efter de resterande AD blivit 
aktuellt. Ur varje AD har även här "Subject" noterats och inkluderats i AD-listan. Där möjligt 
har bakgrunden till N/A på AD retts ut och lagts till. I enstaka fall där det inte har gått att 
hitta en AD eller av annan orsak, har detta låtits stå kvar som i originalet MORR.  

Detta arbete har sedan på liknande sätt utförts på de AD för flygplanet som givits ut av EASA 
och Transportstyrelsen. Även på EASA:s hemsida för AD under "Advanced search" kan ett 
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sökfilter ordnas efter sökkriterier. Här valdes aktuellt flygplan fram och en lista över aktuella 
AD kunde tas fram (Figur 4). Innehållet i denna lista jämfördes därefter med AD-listan för 
att säkerställa att AD hade utförts eller granskats. 

 

 

Figur 4. Aktuella AD för Beech 300, EASA 
 

Precis som i arbetet med servicebulletinerna, har där tidigare noterats N/A i MORR, berörda 
AD granskats för att kunna fastslå anledning och inkludera detta i listan. Även här visade det 
sig ofta bero på flygplansmodell och serie för vilken AD inte varit gällande eller att berörd 
utrustning inte funnits installerad eller varit av annat fabrikat. 
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2.2 SB/AD för motorer och propellrar 

 

2.2.1 Motorer 

Motorer som sitter på SE-KOL är två turbopropmotorer, PT6A-60A, från Pratt & Whitney 
Canada. Propellrar som används på dessa motorer är två stycken fyrbladiga propellrar från 
Hartzell Propeller Inc., modell HC-B4MP-3B.  (Figur 5) 
 

 

Figur 5. Höger motor och propeller, SE-KOL 

 
Ett steg längre i att fastställa SB/AD-status för SE-KOL har varit att se till att även motorer 
och propellrar lever upp till luftfartsmyndigheters och tillverkares krav och 
rekommendationer. 

Eftersom Fa-189 är ett amerikanskt flygplan med motorer från Kanada, propellrar från 
Amerika och med flygningar i Sverige och Europa måste luftvärdighetsdirektiv och 
servicebulletiner för motor och propellrar från samtliga luftfartsmyndigheter respektive 
tillverkare beaktas.  

Detta arbete har därför inledits med att gällande servicebulletiner för motorerna hämtats via 
hemsida för Pratt & Whitney Canada (Figur 6). 

Pratt & Whitney Canada rangordnar sina servicebulletiner enligt kategorier (SB Compliance 
Codes) där de tre första kategorierna Cathegory 1, 2 och 3 är de som anses viktigast och kan 
sägas ligga i nivå med Beech servicebulletiner av typen Mandatory och Recommended. I 
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samråd med handledare har det beslutats att SB till och med kategori tre ska kontrolleras. 
Sökfiltret har ställts in enligt kriterierna motorval, datum och kategorier, och 
servicebulletiner har därefter hämtats.  

Eftersom flygplanet har två motorer har en SB-lista för varje motor skapats efter samma mall 
som tidigare använts för flygplanet. I dessa två listor har rubrik med modell, serienummer 
och position fyllts i för att göra skillnad på de två motorerna.  

Tidigare utförda SB i motorernas pärmar har sedan förts över till dessa två listor och därmed 
utgjort den grund som servicebulletiner från Pratt & Whitney Canada har kontrollerats mot, 
för att säkerställa att de obligatoriska servicebulletinerna har utförts på de två motorerna. I 
motorernas pärmar har även äldre dokument som Authorized Release Certificate och andra 
Engine Data Sheet hittats med tidigare utförda SB och AD. För att i slutändan erhålla en så 
komplett lista som möjligt har även dessa SB inkluderats i SB-listorna.  

Då de hämtade servicebulletinerna från Pratt & Whitney Canada trots sökfiltret ibland varit 
mer generella (PT6A) eller behandlat särskilda åtgärder på motorerna, har innehållet i 
servicebulletinerna också fått granskas var för sig för att se om de har varit aktuella för 
motorerna. 

Även i dessa två listor har ämnesfältet för varje SB fyllts i med information, och där det varit 
av värde har meddelanden som ”N/A” kompletterats med den bakomliggande anledningen. 
 

 

Figur 6. Sökning av SB för motorer, Pratt & Whitney Canada 

 
Ytterligare två listor har skapats för motorerna, AD-listor för vänster respektive höger motor. 
Till dessa har tidigare utförda AD från motorpärmar och dokument överförts. Liksom 
tidigare har utförda AD från olika myndigheter många gånger refererat till varandra, och där 
innehållet i en AD har varit densamma från olika myndigheter har samtliga dessa placerats 
under varandra, i samma cell, för att göra det mer överskådligt och betona sambandet mellan 
dem. Aktuella luftvärdighetsdirektiv har sedan hämtats från FAA, EASA och 
Transportstyrelsen. En skillnad i arbetet med motorerna har varit att då dessa är från Kanada 
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så har även luftvärdighetsdirektiv från luftfartsmyndigheten i Kanada, Transport Canada, 
varit nödvändigt att granskas (Figur 7). 

Ibland har generella AD förekommit för motorerna och det har därför gjort det nödvändigt 
att läsa och granska innehållet i dem, framförallt avsnitten Compliance och Effectivity, för att 
fastställa ifall de har varit gällande för motorerna. Därefter har de kontrollerats mot 
innehållet i de skapade AD-listorna för att säkerställa att de nödvändiga har utförts. När de 
inte har utförts har detta anmärkts för vidare åtgärd. I slutändan har det oftast visat sig att 
det som inte har utförts inte heller har varit aktuellt för motorerna. 

 

 

Figur 7. Aktuella AD för motorer, Transport Canada 

 

2.2.2 Propellrar 

Tillvägagångssättet i arbetet med propellrarna har i stora drag varit detsamma som det för 
motorerna. En SB-lista har skapats för vänster respektive höger propeller och ytterligare två 
AD-listor, enligt samma mall som tidigare. Vidare har utförda servicebulletiner och 
luftvärdighetsdirektiv från propellrarnas böcker med datum, nummer, signatur m.m. förts 
över till listorna. Även här har sparade dokument som Authorized Release Certificate 
bestående av bl.a. tidigare utförda AD och SB kunnat hittas, och innehållet i dem har också 
inkluderats i listorna. Liksom tidigare har en ämnesbeskrivning lagts till.   

Sedan har via en sökfunktion, med sökkriterierna Propeller Model och Blade Model på 
hemsidan för Hartzell Propeller Inc. (Figur 8) en lista över servicebulletiner tagits fram. 
Denna lista har inte varit klickbar för öppnande och sparande av servicebulletiner. Som kund 
hos Hartzell kan däremot en CD-skiva erhållas på vilken mycket information, däribland 
servicebulletiner finns. Träfflistan har på så vis använts för att söka efter SB på CD-skivan. 
Därefter har dessa granskats och de gällande har kontrollerats mot innehållet i SB-listorna. 
Ämnesfälten har fyllts på och anmärkningar har retts ut.  

I SB-arbetet för propellrar har i enlighet med önskemål från handledare även alla Service 
Letter, SL, (funna i propellerböckerna och andra sparade dokument) granskats, kontrollerats 
och dokumenterats. SL kommer också från tillverkare och upplägget i dem är i princip 
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detsamma som i SB, med information om bakgrund, syfte, tillämplighet m.m. Ofta rör det sig 
om information och instruktioner för att förbättra underhållet och hur det ska utföras. Det 
kan t.ex. vara instruktioner för en installation. 

 

 

Figur 8. Sökning av SB för propellrar, Hartzell Propeller Inc. 

 
Även på propellrarna har tidigare arbetsmönster tillämpats med gällande AD från FAA, 
EASA och Transportstyrelsen. 
 

Arbetsmönstret i SB/AD-arbetet har i stora drag varit detsamma för flygplan, motorer och 
propellrar. Det har krävt stor vaksamhet, noggrannhet och ett utförligt kontrollerande, i 
något som kunnat liknas vid ett "deckararbete". 

Det otydliga i arbetet med motorer och propellrar har varit att all information inte funnits 
tillgänglig i de dokument som företaget haft tillhanda. I vissa dokument uppges endast vilka 
SB/AD som har utförts men inte när och av vem eftersom dessa sträcker sig tillbaka till en tid 
långt före den då företaget haft motorerna. Informationen har på så vis till viss del varit 
begränsad kring tidigare arbete. I de fall där önskad information inte kunnat hittas har 
sådana fält i skapade listor lämnats blanka. 

Ibland har det på grund av brist på handlingar inte kunnat fastställas ifall en SB/AD som 
borde ha utförts verkligen har utförts, eller att med en gång fastslå ifall de har varit aktuella. I 
sådana fall har de i samråd med handledare skrivits ut på papper i väntan på vidare åtgärd. 
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Detta har delvis berott på frågan om huruvida flygplanet haft det som berörs eller inte. Efter 
letande i äldre tekniska dokument har information emellanåt kunnat hittas och beslut 
därmed tagits. 

En viktig detalj i utformningen av listorna har varit att hänvisning till originaldokument 
skrivits, för att kunna kartlägga och spåra informationen i de skapade listorna. I slutändan är 
det nämligen originalhandlingarna som är giltiga i och med den riktiga underskriften. 

 

2.3 Utrustningsstatus för SE-KOL 

Det andra uppdraget i examensarbetet har varit att upprätta en lista över den utrustning som 
sitter på flygplanet. Vid tillverkning förses flygplanet med utrustning som vartefter slits ut 
och ersätts med annan. Då flygplanet är från år 1989 har mycket bytts ut genom åren och den 
utrustning, med de part- och serienummer som suttit på flygplanet vid tillverkning gör det 
inte idag.  

Idag erbjuder många företag olika slags uppföljningssystem över internet. Här kan man 
bland annat se status över flygplanets utrustning och annat utfört underhåll, och även se och 
planera vad som behöver göras. Det blir lättöverskådligt och sökbart och vid ny åtgärd på 
flygplanet är detta lätt att registrera, lägga till och ta bort i uppföljningssystemen. Flygplanet 
SE-KOL är för närvarande inlagt i uppföljningssystemet SASIMS. Men utrustningen som 
ligger häri är begränsad och registreringen i SASIMS sträcker sig endast några år tillbaka. Då 
företaget WaltAir har önskemål om att i framtiden föra över flygplanet till ett bättre 
uppföljningssystem måste ett underlag för detta ordnas. En av de nödvändiga åtgärderna för 
detta är att en utrustningslista måste sammanställas, en utrustningslista som 
överensstämmer med den utrustning som sitter på flygplanet idag. 

 

2.3.1 Utformning av utrustningslista 

Det första steget har varit att skapa en lista i vilken flygplanets utrustning ska dokumenteras. 
Även här har en lista i form av en tabell skapats i programmet Microsoft Word. Då flygplanet 
i framtiden tänkt ligga i uppföljningssystemet CAMP har utformandet av listan därför gjorts 
för att i stora drag efterlikna upplägget i CAMP. Se bilaga C. för exempel på utdrag ur CAMP 
för ett av WaltAirs övriga flygplan, SE-LLU. 

ATA (Air Transport Association) är en standardisering av flygplanets delar och utrustning 
sorterat enligt ett system av kapitel och nummer. Då listan har tänkt sorteras efter ATA-
kapitel, en indelning som görs både i SASIMS och CAMP, har första kategorin i listan blivit 
ATA. Några andra kategorier är ”beskrivning” med en beskrivning och namn på utrustning, 
”partnummer”, ”serienummer”, ”position” med uppgift om höger och vänster, ”antal” och 
”installationsdatum”. 

 

2.3.2 Tidigare utrustningslistor 

Tre äldre olika utrustningslistor, samtliga från år 1989, har plockats fram för SE-KOL. Se 
bilaga D. för exempel och utdrag från äldre utrustningslista.  

Dessa har bestått av den utrustning som flygplanet försetts med vid tillverkning, och som 
nämnt tidigare har mycket av den bytts ut sedan dess och innehållet i dem stämmer därför 
inte fullt ut. De tre olika listorna har ibland bestått av samma utrustning, men då de också 
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skiljt sig från varandra, där t.ex. den ena har haft utrustning eller information om utrustning, 
som de andra inte har haft, har ingen kunnat uteslutas.    

För att få en komplett lista över flygplanets utrustning har information från de tre olika 
listorna, en till viss del handskriven, förts över till den tidigare skapade utrustningslistan, 
med ett resultat av en för tillfället komplett lista men fortfarande bestående av många 
"dubbletter" och andra ofullständigheter. 

Sedan har det blivit nödvändigt att hitta rätt ATA-kapitel för samtliga komponenter i listan 
och sortera dem därefter. Efter att ha fastställt ATA-kapitel/nummer för samtliga 
komponenter har listan med en sorteringsfunktion i ordbehandlingsprogrammet sorterats 
efter ordningen ATA-kapitel, partnummer och slutligen komponentnamn/beskrivning. Detta 
sorteringsarbete har, om än inte avsevärt, till viss del underlättat letandet efter dubbletter då 
sökområdet blivit mindre i form av ATA-indelningen och att viss utrustning med samma 
partnummer hamnat under varandra.   

Efter ett omfattande sök- och omplaceringsarbete av samtliga komponenter listan igenom, 
har de överflödiga (främst de med samma part- och serienummer) slutligen kunnat raderas, 
och en sammanställning av de tre tidigare listorna har slutförts, med en enda lista som följd. 

Några komponenter/delar vars ATA-kapitel varit svåra att bestämma har retts ut 
tillsammans med handledare. 

 

2.3.4 SASIMS 

SASIMS är det uppföljningssystem som flygplanet SE-KOL ligger i för närvarande. Se bilaga 
E. för utdrag ur SASIMS. 
Här ska de allra senaste uppgifterna om utrustning och underhåll ha lagts in och innehållet i 
SASIMS, till skillnad från de tidigare listorna, ska därmed bestå av ny utrustning samt äldre 
utrustning men med uppdaterade uppgifter om partnummer, serienummer m.m. Därför har 
nästa steg blivit att jämföra den sammanställda utrustningslistan med innehållet i SASIMS 
för att på så vis ersätta äldre komponenter med de nyare. Men då användandet av SASIMS 
har varit begränsat, är innehållet i SASIMS förvisso viktigt men inte heltäckande.  

SASIMS Status Report har skrivits ut, och informationen därifrån har överförts till 
utrustningslistan enligt nedan.  

• Där viss utrustning haft samma partnummer men annat serienummer har 
serienumret ändrats till det senaste.   

• När partnummer i SASIMS inte stämt överens med tidigare partnummer, vilket 
kunnat tyda på att den äldre komponenten blivit utbytt eller varit väldigt gammal, har 
den nya komponenten med sina uppgifter lagts in i listan på en ny rad (utan att den 
tidigare har tagits bort). 

• Där inga ändringar har påträffats har komponenter följaktligen lämnats oförändrade. 

 
Av jämförelsen mellan SASIMS Status Report och utrustningslistan framgick att många 
komponenter hade olika partnummer samt serienummer, något som visar på att de är nya 
och har ersatt de tidigare.  
Det framgick också att mycket av utrustningen som flygplanet försetts med vid tillverkning 
fortfarande är installerad på flygplanet och funktionsdugligt. Av jämförelsen kunde också 
tydas att utrustning haft samma partnummer men inte överensstämmande serienummer, 
vilket innebär att en ny av samma modell ersatt den tidigare.  
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I SASIMS Status Report har mycket annan utrustning hittats som inte funnits i någon av de 
tidigare listorna, däribland många motordelar.    

Som en deluppgift i arbetet med SASIMS har en ny lista skapats för det underhåll som utförts 
på SE-KOL, Maintenance Performed. Detta har legat i SASIMS Status Report som olika tasks 
och förts över till listan. Det har gjorts för lättare spårbarhet och överskådlighet av utförda 
tasks och underhåll och för att man vid överföring till nytt uppföljningssystem kan behöva 
det. De olika kategorierna som valts har varit ATA, Description, Reference, Limit, Action och 
Last C.O. och beskriver bland annat under vilket ATA underhållet hamnar, vad som har 
gjorts, referenser som t.ex. serienummer, när det utfördes samt tid till nästa underhåll. Se 
bilaga F. för utdrag ur färdig underhållslista. 

En anmärkningsvärd sak angående SASIMS Status Report har varit att komponenters datum 
inte varit ifyllda. Dessa fält har då i listan tillfälligt lämnats blanka. 

 

2.3.5 Modification and repair record book 

I MORR-böckerna som tidigare har använts för servicebulletiner och luftvärdighetsdirektiv 
finns ett annat avsnitt som heter "Modifiering-Underhåll" (Figur 9). Där finns uppgifter om 
modifieringar, utbytta och ersatta delar men även annat utfört underhåll som inspektioner 
och "checks".  

Ett led i arbetet med att komplettera utrustningslistan samt hitta datum som saknades på de 
komponenter som hämtades från SASIMS, har varit att gå igenom samtliga MORR-böcker 
för att hitta information om komponentbyten. Detta har kunnat tydas genom  
"Part/Serial Out" och "Part/Serial in", med andra ord, vilken komponent som har tagits bort 
och vilken som installerats.  Även om MORR-böckerna överlag har bestått av äldre byten och 
underhåll, har många viktiga byten och datum kunnat hittas i dem och bidragit till ytterligare 
förbättring av utrustningslistan. 

 

 

Figur 9. Utdrag ur MORR. Avsnittet ”Modifiering-Underhåll”. 
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En anmärkningsvärd uppgift i arbetet med MORR-böckerna är att det i den äldsta, vid 
komponentbyten ytterst sällan skrivits vilket partnummer den tidigare komponenten haft. 
Här har enbart serienummer för den tidigare och senare komponenten angivits och en 
hänvisning till ett Work Card, men som legat så långt tillbaka i tiden att det inte funnits i 
företagets ägo. Detta har resulterat i att det inte alltid kunnat fastslås vilken utrustning den 
nya har ersatt, d.v.s. vilken som skulle kunna ha tagits bort i utrustningslistan. Då nyare 
komponenter också vanligtvis har haft ett helt annat partnummer, och komponenter enligt 
olika utrustningslistor ibland beskrivs med olika ord, har detta lett till ett ytterligare 
utredningsarbete. Det har t.ex. varit nödvändigt att ta reda på hur många antal som funnits 
av en del på flygplanet, vilka som är de äldre och nyare, vilka som ersatt de tidigare och 
slutligen vilka som troligtvis sitter på flygplanet idag.  

Detta felsökningsunderlag har använts återkommande när det funnits oklarheter kring part- 
och serienummer. 

 

2.3.6 Tekniska dokument 

Tekniska dokument, Closed Workorders och andra handlingar för SE-KOL har lagrats i 
pärmar och sparats i ett arkiv (Figur 10). I dessa pärmar finns många dokument över 
installerade komponenter med part- och serienummer som inte har funnits någon 
annanstans i det bearbetade materialet. 

Steget efter MORR-arbetet har därför varit ett omfattande analysarbete av tekniska 
dokument.  

 

Figur 10. Tekniska dokument lagrade i ett arkiv för SE-KOL 

 

Dokumenten har omfattat bl.a. manualer, handlingar för utfört underhåll, olika Form 1, 
”partlistor”, och även listor över både installed equipment och removed equipment. Se bilaga 
G. och H. för exempel på Form 1 och Parts List.  
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Ibland har innehållet i en pärm motsvarat en komponent. Till exempel har det funnits en 
pärm för höjdmätare, en pärm för avgassystemet och avisnings-boots för winglets osv. Men 
då innehållet ibland avsett flera olika flygplansmodeller och serienummer, så har det varit 
aktuellt att hitta de för Beech 300 och FA-189.  

Uppgifter om komponentbyten har även hittats i olika Certificate of Release to Service som 
ges ut av den underhållsverkstad som har utfört underhållet. Se bilaga I. för exempel på CRS.  

I CRS finns allmänna registreringsuppgifter om flygplanet och sedan en sammanställning om 
utfört arbete och underhåll, såsom genomförda SB/AD, komponentbyten, datum m.m. CRS-
dokumenten har klargjort mycket och tydligt visat uppgifter om nya komponenter. 

Det har förekommit att de ibland har varit otillräckliga med information om t.ex. vilka part- 
och serienummer som blivit ersatta, d.v.s. information kring tidigare utrustning. Men vid 
varje åtgärd har det funnits en hänvisning till aktuellt work card/arbetskort och då har det i 
arbetskortet gått att hitta uppgifter om föregående utrustning. Ett alternativ till Work Cards 
som inte alltid kunnat hittas har varit Flight and Technical Log där liknande information har 
kunnat tydas i underhållsdelen. Se bilaga J. och K. för exempel på Work Card resp. Flight 
and Technical Log.  

 
För motorer har nyare Engine Data Sheet/Engine Service Records granskats och många nya 
motordelar har kunnat hittas som varken funnits i SASIMS eller utrustningslistan. 

För avgassystemet har det i Work Sheets från BAM (Bromma Air Maintenance) kunnat hittas 
information om utförda "exhaust stacks"-installationer. Information härifrån har också förts 
in i listan. Se bilaga L. för exempel på Work Sheet. 

För propellrarna har en pärm med både äldre och nyare dokument bearbetats. Några av dem 
har varit Overhaul Record, Propeller Maintenance Record, Component Serial Number and 
Time Record, Propeller Assembly Inspection Check-off Record samt “Propeller Journal - 
Propeller Log Book”. 

 
På detta sätt har utrustningslistan med hjälp av olika dokument kompletterats med nya delar 
som tagit plats istället för de äldre.  

Detta arbete och arbetssätt har tillämpats på alla aktuella pärmar och i slutändan givit en så 
komplett lista som möjligt över den utrustning som sitter på SE-KOL. 
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2.3.7 Component Log Cards 

I ett avslutande försök att komplettera utrustningslistan ytterligare, har en pärm med äldre 
”komponentkort/component log card” granskats (Figur 11). Några få uppgifter har hittats 
här, de flesta komponenter i pärmen har varit gamla eller redan funnits i utrustningslistan. 

 

 

Figur 11. Ett av de äldre Component log card som granskats i 
syfte att erhålla nödvändig information för utrustningslista 

 
När det har varit nödvändigt och möjligt har uppgifter om en komponent även erhållits 
genom att fysiskt läsa av informationen på flygplanet.  

En av de svårigheter och felaktiga antagelser som har gjorts var att SASIMS antogs ha de 
senaste uppgifterna för komponenterna och vara väl uppdaterat. Detta visade sig vara fel 
efter att analysarbetet med tekniska dokument påbörjades. Det visar på att registreringen i 
SASIMS har varit bristande, både i att lägga in nya uppgifter och att ta bort det som inte 
längre är aktuellt för flygplanet.  

Analysarbetet med pärmarna har i den bemärkelsen varit av stor nytta och givit underlag för 
vilka som kunnat raderas helt i listan, vilka som kunnat uppdateras och vilka nya som kunnat 
tilläggas. Detta har medfört till en väl uppdaterad och verklighetsbaserad lista som kan 
användas.  

Ofta har det också hittats dokument om komponenter som varit äldre än de redan befintliga. 
Beslut har då tagits om att de inte längre är aktuella och har kunnat bortses.  

En annan anmärkningsvärd företeelse har varit att det i både arbetet med MORR, CRS och 
andra dokument ibland har dykt upp skrivfel. Detta har resulterat i att informationen kring 
en komponent har fått letas upp igen för att kunna bekräfta vilket dokument som haft fel 
uppgifter så att de korrekta har kunnat överföras till utrustningslistan.  Ett serienummer som 
t.ex. har skrivits "1938" i ett dokument och "1983" i ett annat, har blivit nödvändigt att 
kontrollera igen i olika led för att hitta det korrekta. 
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2.3.8 CAMP 

CAMP är ett av de uppföljningssystem som flygplansägare och operatörer kan välja att 
använda för att se detaljerad information över sina flygplan. I det är det möjligt att planera, 
styra och övervaka underhåll och åtgärder, och hantera utrustningsstatus för sina flygplan. 
Det är till CAMP som företaget avser flytta flygplanet. Den utrustningslista som har 
sammanställts kommer att användas när utrustningsstatus för flygplanet förs över till CAMP. 
Själva överföringen är något som CAMP gör, men därefter kan kunden på egen hand 
övervaka och hantera detta. Vid t.ex. komponentbyten och underhåll kan kunden själv 
uppdatera i systemet, ta bort, lägga till, ordna m.m. och det går att koppla upp till systemet 
överallt där internetanslutning finns. Se bilaga M. för utdrag ur färdig utrustningslista. 
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Kapitel 3 RESULTAT 

Generellt har det i granskningsarbetet av SB och AD kunnat konstateras att många med tiden 
har erhållit andra nummer, i huvudsak genom att ha ersatts av en nyare SB/AD.  
I uppgiften att på Beechcrafts hemsida hitta servicebulletiner som utförts på flygplanet har 
det t.ex. uppmärksammats att vissa SB-nummer utökats med numret på ATA-kapitel. En 
servicebulletin som berör ämnet landställ och som dokumenterats 2102, har kunnat hittas 
med SB-nummer 32-2102 där 32 står för ATA-kapitel. I arbetet med luftvärdighetsdirektiv 
från FAA har även där uppmärksammats att många äldre AD har ersatts av nyare, eller med 
andra AD-nummer. För tydlighetens skull och underlättande av framtida arbete och lättare 
spårbarhet har sådana noteringar med information om både den äldre och nyare AD/SB 
inkluderats i de slutförda listorna. 

Examensarbetet har resulterat i att det för de problem som presenterats i inledningsdelen, 
har tagits fram lösningar. Nedan presenteras slutresultatet för de två delarna. 

3.1 Resultat för SB/AD 

Sammanlagt har elva listor skapats för flygplanet, dess motorer och propellrar, i vilka utförda 
och granskade servicebulletiner, service letters, luftvärdighetsdirektiv och annat underhåll 
finns registrerade digitalt. Det utförda underhållet är till följd av listorna mer detaljerat, 
överskådligt och sökbart, och det går att på ett smidigt sätt få uppdaterad information om 
SB/AD-status och i fortsättningen kontinuerligt nedföra utfört underhåll i listorna. 
Upplägget i listorna är utfört på sådant sätt att det även går att lättare tyda samhörigheten 
mellan luftvärdighetsdirektiv från olika luftfartsmyndigheter och mellan 
luftvärdighetsdirektiv och servicebulletiner. I listorna finns hänvisningar till 
originalhandlingar, vilket gör det lätt att vid behov kartlägga samt ge stöd åt informationen 
som finns i dem.  

Kontroll- och granskningsarbetet av utförda luftvärdighetsdirektiv och servicebulletiner mot 
originaldokument från luftfartsmyndigheter och tillverkare har resulterat i att ett uppdaterat 
och godkänt SB/AD-status har kunnat fastställas för SE-KOL. 

3.2 Resultat för utrustningsstatus 

Sammanställning av innehållet i tidigare utrustningslistor, tekniska dokument och andra 
redovisningar har resulterat i en väl ifylld, uppdaterad och digital utrustningslista. Utifrån 
utrustningslistan kan information om flygplanets utrustning sökas och tas fram. Det är även 
grunden till en överföring av flygplanet till ett annat och bättre uppföljningssystem.  
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Kapitel 4 DISKUSSION 

I ett arbete som har omfattats av många detaljer, många dokument och handlingar att beakta 
och ta ställning till, har det krävts en stor vaksamhet på enskilda siffror och delar. Ett precist 
arbete har varit nödvändigt och väsentligt då endast en felaktig detalj har kunnat innebära 
brister i olika led eller helt enkelt att granskningsarbetet för just det specifika delarbetet blivit 
meningslöst och nödvändigt att börja på nytt.  

I detta slags arbete med mycket detaljer har av allt att döma skrivfel och andra missar 
påträffats i den tidigare dokumenteringen. Följaktligen har många svårigheter som uppstått 
under arbetets gång grundat sig i just sådana detaljer. För ett gott resultat har det krävt ett 
noggrant, metodiskt och ingående utredningsarbete, med förutseende och ständig vaksamhet 
på avvikelser och felaktigheter.  

4.1 Diskussion SB/AD 

Ett vanligt förekommande problem har genom hela arbetet, med mycket handskrivet 
material, varit ett ständigt tydande av en skrift i lidande av platsbrist och viss slarv.  

Några exempel på detta är att det i granskningsarbetet av SB/AD, på grund av det kompakta 
sätt som information ofta har dokumenterats på i MORR-böckerna, har förekommit 
svårigheter med att tyda vilken text som hört till en AD resp. SB. Då innehållet i MORR-
böckerna i stor utsträckning också varit handskrivet har därmed handstilar fått tydas där 
bokstäver och siffror fått jämföras med tidigare, något som kan ha tillkommit på grund av 
platsbrist i de små utformade böckerna. 

Ett ytterligare exempel på detta har varit att det i MORR har förekommit att meddelanden 
som "N/A" ibland har missats. I arbetet med att sedan kontrollera servicebulletiner har det 
varit svårt att förstå anledningen till att dessa har utförts på FA-189 då servicebulletinerna 
inte varit gällande. När detta sedan har kontrollerats ytterligare, har det kunnat fastslås att 
det stått ”N/A”. Det motsatta fallet har också förekommit, där tidigare användare i MORR 
har missat att skriva ”N/A” och när servicebulletinen hämtats och granskats har det inte 
kunnat tydas att den varit gällande. Det har då fastslagits att man i MORR-böckerna missat 
att få med det och detta har markerats i SB-listan.  

 
Några andra anmärkningsvärda iakttagelser i granskningsarbetet av SB/AD har varit att i 
många äldre AD har ämne ofta inte kunnat urskiljas utifrån rubrik eller inledande text. Detta 
har främjat en mer ingående granskning av AD för att uttyda bakgrund och komplikation.  

En tydlig märkbarhet i EASA:s luftvärdighetsdirektiv har varit att dessa överlag är de som 
FAA har givit ut, där man i AD också refererar till den från FAA. Detta har även varit tydligt i 
de LVD som kommer från Transportstyrelsen. Ytterst sällan har något nytt givits ut, och de 
AD som har funnits refererar oftast till AD från de övriga luftfartsmyndigheterna.  

I arbetet med att kartlägga och fastställa att gällande luftvärdighetsdirektiv har utförts kunde 
det, på de AD där tveksamheter fanns, vanligtvis efter ett utredningsarbete fastslås att 
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samtliga gällande hade utförts. Till exempel visade det sig att några AD som inte hade 
dokumenterats, hade utförts men i form av SB.  
Detta visar på att i de flesta fall där brister har förekommit i dokumenteringen, har det 
nödvändiga ändå utförts.  

4.2 Diskussion utrustningsstatus 

Det har förekommit att man i arbetet med utrustningen, i den utrustningslista som i stora 
drag varit handskriven, inte fullt ut nämnt vilken del det har rört sig om. Det har t.ex. kunnat 
stå endast Control, något som skulle kunna vara Communication Control och därmed 
placeras under ATA 23, eller Navigation Control och således ATA 34. Power supply skulle 
kunna stämma in på ATA 24, 31, 33 och 34. Även om det ibland funnits en rubrik har den 
oftast inte varit korrekt. Det har därför varit nödvändigt att vid sådana oklarheter söka på 
partnummer över internet för att kunna fastställa vad det är för del och sedan placera det 
under rätt ATA-kapitel. 

Precis som i arbetet med SB/AD har även här funnits sidor på vilka handstil varit av den 
svårare typen eller föråldrad och diffus. Där det inte gått att tyda har sådana fält därför fått 
fyllas ut med UNK (Unknown). 

Ibland har det förekommit att endast modellnamn uppgivits utan någon ytterligare 
beskrivning. Där det inte varit möjligt att utifrån modellnamnet tyda vad det varit för 
utrustning har detta fått letas upp separat. 

En av listorna har inte haft serienummer över utrustningen och två av dem har inte haft 
installationsdatum. I letandet efter dubbletter har sådana faktorer uppmärksammats och den 
utrustning med både part- och serienummer har varit högre prioriterad.  

En påtaglig felaktighet som kunnat tydas i arbetet med komponenterna är att en av de tre 
äldre utrustningslistorna som även hade indelats i ATA-kapitel, vid jämförelse visade sig på 
väldigt många inte stämma. En uppgift till följd av detta har således blivit att korrigera dem. 

En felaktig antagelse som gjordes i arbetet med utrustningslistan var att SASIMS togs för att 
ha de senaste uppgifterna om utrustningen som sitter på SE-KOL. Efter att arbetet med 
tekniska dokument påbörjades visade det sig att de flesta nya uppgifter som bäst motsvarar 
utrustning som sitter på flygplanet, har funnits i dessa dokument och inte i SASIMS som från 
början antogs. Även om SASIMS innehållit mycket nytt i jämförelse med listorna från 1989, 
så har det varit långt ifrån väl uppdaterat, och bestått av en hel del gammalt. Många 
serienummer som kunde hittas i tekniska dokument stämde inte med de i SASIMS. Den 
överförda informationen från SASIMS till utrustningslistan har därför fått ändras med 
uppgifter från olika tekniska dokument. Till följd av detta har därför dessa fel i SASIMS 
noterats i ett annat dokument så att de vid önskemål också kan rättas i SASIMS.  

Det har förekommit att en och samma uppgift påträffats i flera dokument, vilket varit bra då 
det bekräftat riktigheten i dem. Ibland har även skilda uppgifter förekommit, vilket å andra 
sidan varit av den fördelen att det efter analys har kunnat redogöras för vilka komponenter 
som varit äldre och därmed kunnat uteslutas från listan. 
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Kapitel 5 SLUTSATSER 

Under arbetets gång har ständigt nya uppgifter dykt upp och det har inte alltid varit lätt att 
hålla sig till den planering som utformats och kontinuerligt ändrats. På grund av det 
sammanhang som funnits mellan alla deluppgifter, har samtliga varit av viktig karaktär.  

Kring de olika deluppgifterna har mycket annat arbete utförts som ett led i 
granskningsarbetet men som inte har nämnts i rapporten. Det har t.ex. skapats en lista över 
de SB som funnits i SB-listan men inte i Master Index. Även om sådant arbete under tiden då 
det har utförts haft en betydelse för att kartlägga status och bilda sig en uppfattning om 
situationen, så har det utelämnats i slutresultatet då det inte ansetts vara av större värde för 
just det.   

Resultatet av ett omfattande granskningsarbete har lett till en stor förbättring och 
sammanställning av det material som funnits, och ett underlättande för den som 
återkommande arbetar med underhållet kring flygplanet SE-KOL. 

Det flygområde inom vilket detta examensarbete legat, har redan från startskedet visat på 
nödvändigheten av ordning och reda bland dokument och handlingar, och poängterat 
betydelsen av även små detaljer för en fungerande helhet. 

De uppsatta målen med examensarbetet har uppnåtts, och det faktum att uträttade listor 
redan har kommit till användning känns glädjande. SE-KOL har än inte överförts till 
uppföljningssystemet CAMP, men med det underlag som har skapats kan detta ske inom en 
snar framtid. 



 

25 

 

Kapitel 6 REKOMMENDATIONER 

I listan som förts över flygplanets servicebulletiner förekommer det i beskrivningsfältet att 
benämningen av servicebulletiner inte alltid är enhetlig. Några benämns Beech SB, några 
endast SB och andra BSB. För en framtida förbättring och ett mer enhetligt upplägg i listorna 
avseende layout och läsbarhet kan detta ordnas enligt ett i förväg bestämt skrivsätt.  

Anledningen till att detta inte verkställts inom examensarbetets ramar är att syftet varit att i 
så vid utsträckning som möjligt behålla originalhandlingars upplägg och skrivsätt, där det 
digitala är avsett att användas som hänvisning och komplement till det handskrivna. Det är 
det handskrivna som är originalet och det är dessa som är giltiga med signatur. 

Detta berör även listan över luftvärdighetsdirektiv. Emellanåt har upphovsmyndighet för AD 
angivits, t.ex. FAA AD xx-xx-xx. I andra fall har FAA utelämnats. Även om upplägget för den 
insatte automatiskt kan anknytas till FAA kan detta vara något att beakta för en förbättring 
av listorna med ett mer enhetligt utförande.   

För den som är insatt i programmering och upprättande av databaser bör det sannolikt vara 
av fördel med ett databassystem i vilket t.ex. ett SB-nummer matas in för att erhålla utförlig 
information kring den. Även om de upprättade listorna är fullt funktionsdugliga för detta 
ändamål skulle ett sådant arbete vara av nytta så till vida att det vartefter kan utökas med fler 
funktioner. Ett exempel på detta är att sammanlagt fyra listor har skapats för motorerna på 
SE-KOL. Det avser två SB-listor (höger resp. vänster motor) samt två AD-listor. I ett 
förbättrat system skulle enbart en databas kunna ordnas så att innehållet i två eller samtliga 
listor finns på ett ställe. Med dagens teknik skulle det även kunna ordnas så att utförda 
åtgärder signeras digitalt.    
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Kapitel 7 TACK 

Jag vill framföra mitt hjärtliga tack till min handledare Jan Sangrud för den handledning och 
det stöd jag fått av honom under min tid på WaltAir, både i rollen som handledare och som 
en god vän, och med sitt sällskap har gjort min tid under examensarbetet roligare, mer 
spännande och inte minst mer givande.  

Ett stort tack till alla mina vänner på WaltAir för att jag har fått göra mitt examensarbete hos 
er, för er vänlighet och varma välkomnande som fått mig att trivas och känna mig som en i 
ert lag. Tack också för att jag har fått upplevelsen att flyga med i flygplanet SE-RIL. 

Ett tack till handledare Tommy Nygren och examinator Mirko Senkovski på Mälardalens 
högskola. 
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Kapitel 8 REFERENSER 

8.1 Elektroniska referenser 

Federal Aviation Administration – “Airworthiness Directives” 
http://www.faa.gov (2013-03-20) 

European Aviation Safety Agency – “Airworthiness Directives” 
http://ad.easa.europa.eu (2013-03-20) 

Transport Canada – “Airworthiness Directives” 
http://www.tc.gc.ca (2013-03-20) 

Transportstyrelsen – “Luftvärdighetsdirektiv” 
http://www.transportstyrelsen.se (2013-03-20) 

 
Pratt & Whitney Canada – “Technical Publications” 
http://www.pwc.ca/en/service-support/technical-publications (2013-03-18) 

Beechcraft – “Technical Publications” 
http://www.beechcraft.com (2013-03-18) 

Hartzell Propeller Inc. – “Service Documents” 
http://www.hartzellprop.com/service_support.php (2013-03-18) 
 
One Aero – “ATA Chapters” 
https://one.aero/industry/ata_chapter (2013-03-20) 

CAMP Systems – Aircraft Management Solutions 
http://www.campsystems.com (2013-03-20) 

8.2 Muntliga referenser 

Handledare, Jan Sangrud 

8.3 Övriga referenser 

Tillgängligt dokumentarkiv kring SE-KOL, med tyngdpunkt på dokument och handlingar 
som nämnts i följande rapport. 

Kunskaper från kurserna Flygplansdrift- och underhåll I och II 
Mälardalens Högskola 
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Kapitel 9 BILAGOR 

Bilaga A – Utdrag ur färdig SB-lista 
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Bilaga B – Exempelblad, Beechcraft Service Bulletin Master Index 
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Bilaga C – Utdrag ur CAMP, SE-LLU 
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Bilaga D – Utdrag ur äldre utrustningslista 
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Bilaga E – Utdrag ur SASIMS 
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Bilaga F – Utdrag ur färdig underhållslista 
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Bilaga G – Form 1 
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Bilaga H – Parts List 
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Bilaga I – Certificate of Release to Service 
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Bilaga J – Work Card 
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Bilaga K – Flight and Technical Log 
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Bilaga L – Work Sheet 
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Bilaga M – Utdrag ur färdig utrustningslista 

 

 
 


