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Underhåll av fordon / Maintenance of Vehicles

Underhåll av fordon Maintenance of Vehicles

Allmänt General
Organisationer som utför eller tillhandahåller tjänster på
flygplatsen skall tillämpa ett underhållsprogram för de fordon
som används på färdområdet eller andra operativa områden
på flygplatsen och dokumentera relevant underhåll.

Organisations that perform or provide services at the airport
shall apply a maintenance program for the vehicles used in
the movement area or other operational areas at the airport
and document relevant maintenance.

Underhållsprogrammet The maintenance programme
Underhållsprogrammet skall vara individuellt för varje fordon
och

 aktiviteterna ska anpassas efter fordonets funktion och
egenskaper.

Aktiviteterna i organisationens underhållsprogram för fordon
ska

 ta hänsyn till:

lagkrav
tillverkarens underhållsrekommendationer
lokala klimatförhållanden
installerad utrustning
tidigare testresultat

The maintenance programme should be individual for each
vehicle, depending on its function and characteristics.

The maintenance programme should take into account the
following:

applicable regulatory requirements
the manufacturer's maintenance recommendations
local environmental conditions
the need to ensure serviceability of the equipment
installed on the vehicle
regular performance test results

Organisationens underhållsaktiviteter ska minst innefatta:

frekvens för aktivitet för varje fordon
vilken typ av aktiviteter som ska utföras vid varje typ av
underhåll
miljö, inklusive omhändertagande av förbrukat material

With regard to maintenance procedures, they should
include at least specify:

the frequency of the maintenance services
activities to be undertaken at each type of
maintenance service
environmental procedures, including appropriate
disposal procedures for old material 

Förebyggande underhåll Preventive maintenance
Minst följande punkter ska kontrolleras dagligen innan fordon
används:

fel- och varningsindikationer
styrning
belysning
bromssystem
kommunikationssystem
däckens kondition
backspeglar
vindrutetorkare
föremål som måste säkras på fordonet
läckage
nya yttre skador på fordonet

As a minimum, the following items should be checked on a
daily basis, prior to the operation of a vehicle:

malfunction / warning indications
steering wheel
lighting system
braking system
communication system
tyre condition
external mirrors
windscreen wipers
items that need to be secured on the vehicle
leaks
new external damages to the vehicle



Dokumentation av underhåll Maintenance records
 Dokumentation av underhållsaktiviteten för fordon ska minst
innehålla:

typ av aktivitet, förebyggande eller korrigerande åtgärd
vad som har kontrollerats eller reparerats
datum för aktiviteten
namn på den som utförde aktiviteten

The maintenance records, as a minimum, should include
the following:

maintenance type, preventive or corrective
items checked or repaired
maintenance date
name of the person that conducted the
inspection/repair
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