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Innehåll 

 
Underhållsintyg – vem intygar vad? 
 
Beredning av underhåll 
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Underhållsintyg, CRS  – Line 

 Underhållsintyg (CRS) ska utfärdas av A, B1 eller B2 certifying staff.  
 

 Om arbetsordern innehåller både A, B1 och B2 uppgifter ska CRS 
utfärdas av certifying staff som innehar privilegier för de typer av uppgifter 
som workordern innehåller, alltså B1/B2.   

 
LINE W/O 

 
1. B1 task _ B1 sign 
2. B2 task _ B2 sign 
3. A task   _  A sign 
 

CRS:_B1 /B2_ 
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145.A.50 Certification of maintenance  
(a)  A certificate of release to service shall be issued 

 by appropriately authorised certifying staff on 
 behalf of the organisation when it has been 
 verified that all maintenance ordered has been 
 properly carried out by the organisation … 

 
66.A.20 Privileges 
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Underhållsintyg, CRS - Base 

 Underhållsintyg (CRS) på komplexa motordrivna luftfartyg (CMPA) utfärdas 
av  C certifying staff (CS). Till sin hjälp ska C CS ha B1 och B2 support 
staff  som kontrollerar att jobbet blivit utfört på rätt sätt.  

BASE W/O 
 

Varje ingående task 
signeras av korrekt 
auktoriserad CS. 
 

CRS:___C____ 
Vid base på andra än CMPA 
kan B1, B2, och B3 certifying 
staff utfärda CRS. 
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Nu reser vi tillbaka...  

12 augusti 2014  - Rørvik flygplats, Norge 
Helikopter med två personer ombord 
 

Okontrollerad rotation 
 

Ingen kontakt mellan motorns växellåda och stjärtrotor 
 

Norska haverikommissionens rapport  
SL 2016/01 

 

http://www.aibn.no/Aviation/Published-reports 
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SL 2016/01  

 Ett felaktigt monterat lager orsakar brott  i 
rotoraxeln och stjärtrotorn förlorar kontakt 
med växellådan 

 Montering av lager och test ej gjorda enligt AMM  

 Fel verktyg 
 Kritiska underhållsuppgifter förbisedda 
 Ensamarbete, återinspektion 
 Otydligt vem som förväntas göra vad, CAMO resp. 145 
 Brister i beredningen av jobbet 



Human factors 
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Vilka är beredarens uppgifter? 

Är omfattningen 
inom vårt 
tillstånd?             

Scope of work 

Kritiska uppgifter  

Tidpunkt  

Resurser  

Komplexa 
arbetsuppgifter 

Beställning  

Reservdelar 

Verktyg 

Bemanning 

Hangar 
Anpassa 

arbetsunderlag 

Oberoende 
kontroll  

Skiftöverlämning 

Special arbeten 
Koordinering 

externa/interna 
leverantörer  Arbetsorder 

Line 
Base 
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Sammanfattning 

CRS proceduren för Line och Base 
 
Haverirapport SL2016/01 
 
Beredarens uppgifter 
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