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Dessa instruktioner för ifyllande av blanketten gäller användningen av Technical Occurrence Report Form  för 
rapportering av händelser till Easa.  
Fyll i alla tillgängliga uppgifter.  
 

1. REFERENSINFORMATION 
1.1. Reporting Organisation Name –  Rapporterande organisations eller persons namn (obligatoriskt 

fält). 
1.2. Reporting Organisation Country  – Välj land i förteckningen (obligatoriskt fält). 
1.3. Reporting Organisation Approval Reference  – Easas godkännandereferens för rapporterande 

organisation, om tillämpligt. Exempelvis EASA.21J.xxxx, EASA.45.xxxx – eller nationell 
godkännandereferens för den rapporterande organisationen.  

1.4. Name of submitter  – Kontaktperson inom den rapporterande organisationen för denna händelse. 

1.5. E-mail address – E-postadress. 

1.6. Telephone number –  Telefonnummer, inklusive landsnummer, exempelvis +49 221 8990 WXYZ. 

1.7. Internal Reference number  – Den rapporterande organisationens interna referensnummer för denna 
händelse (obligatoriskt fält). 

1.8. Issue Number – Den aktuella rapportens versionsnummer, när den rapporterande organisationen 
hanterar uppdaterade rapporter med hjälp av versionsnummer. 

1.9. Date of the Report – Datum för den aktuella händelserapporten. 

1.10. Report Type – Detta avsnitt innehåller information om huruvida rapporten är en inledande anmälan 
eller en uppföljningsrapport: 

Initial –  Kryssa här om rapporten är den första anmälan av händelsen till Easa.  
 Follow-up –  Kryssa här om rapporten är en uppföljning av en tidigare anmälan. Ange datum för den 

inledande rapporten. 

1.11. Report Status (of the reporting organisation)  – Om tillämpligt, ange om den rapporterande 
organisationen anser att händelsestatus är Open (öppen) eller Closed (stängd). En”closed” status 
innebär att inga ytterligare undersökningar, analyser eller korrigerande åtgärder planeras av den 
rapporterande organisationen. 

1.12. Parties Informed – Ange vilka som har informerats om händelsen utöver Easa: Registreringsstat , 
Innehavare av typgodkännande, Operatör (eller Ägare), Nationell luftfartsmyndighet (Behörig 
myndighet för den rapporterande organisationen), och/eller CAMO (organisation som svarar för 
fortsatt luftvärdighet, enligt definitionen i del M, kapitel G). 

 Name(s) of Design Approval Holder(s) informed – Om tillämpligt ange här namnen på alla 
innehavare av typgodkännande (luftfartyg/motor/propeller (S)TC-innehavare, innehavare av 
godkännande för utrustning) som har informerats. 

 
2. SAMMANFATTNING AV HÄNDELSEN 

2.1. Occurrence Title  – Rubrik som sammanfattar informationen om händelsen. Rubriken ska vara tydlig, 
utan akronymer, och kan utformas enligt nedanstående schema (från allmänt till detaljerat): 

 Systemnamn – Namn på delsystem eller delsystem av dessa – Sammanfattning av händelsen. 
2.2. Date of finding  – Datum för händelsen eller bristen.  
2.3. ATA Chapter  – ATA Chapter (2 siffror) som beskriver vilket område som till övervägande delen 

bidrar till händelsen. En förteckning över ATA Chapters finns i bilagan.  

2.4. Location  – Den geografiska platsen för händelsen. 

2.5. Detection phase –  Markera en av rutorna i nedanstående avsnitt för att ange när felet, 
funktionsstörningen, defekten eller annan händelse upptäcktes.  
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Manufacturing Händelsen ägde rum/ bristen gjordes under 
tillverkningsprocessen. 

Scheduled 
Maintenance 

Händelsen ägde rum/bristen gjordes i samband med planerat 
underhåll. 

Non-scheduled 
Maintenance 

Händelsen ägde rum/bristen gjordes i samband med oplanerat 
underhåll. 

Standing Händelsen ägde rum när luftfartyget stod stilla, exempelvis vid 
handhavande på marken eller när det stod parkerat. 

Taxi Händelsen ägde rum när luftfartyget taxade till eller från start- 
eller landningsbanan. 

Take-off Händelsen ägde rum när luftfartyget startade. 

Climb Händelsen ägde rum när luftfartyget steg till marschhöjd. 

En-route Händelsen ägde rum när luftfartyget flög på marschhöjd. 

Descent Händelsen ägde rum när luftfartyget påbörjat sin nedstigning 
från marschhöjd. 

Approach Händelsen ägde rum under inflygning. 

Landing Händelsen ägde rum när luftfartyget landade. 

Hovering Flygfas som används av helikoptrar när de hovrar. 

Manoeuvring Händelsen ägde rum när manövrer utfördes, exempelvis vid 
konstflygning eller besprutning från luften.  

Unknown Upptäcktsfasen är inte känd. 

Other, Specify: Om upptäcktsfasen inte anges ovan kan relevant fas anges 
här. 

 
2.6. Cause of occurrence –  Markera den ruta/de rutor som bäst sammanfattar nuvarande kännedom om 

orsaken till händelsen. Flera rutor kan markeras.  

Design Orsaken hänför sig till konstruktionen. 

Production Orsaken hänför sig till tillverknings-/produktionsprocessen. 

Maintenance Orsaken hänför sig till underhållet. 

Repair Orsaken hänför sig till en reparation. 

Fatigue Orsaken är strukturell materialförsvagning. 

Corrosion Orsaken är korrosion i materialet. 

Unapproved 
parts 

Den felaktiga delen var inte godkänd. 

 

Human factors Orsaken hänför sig till mänskliga faktorer och mänsklig 
prestanda, exempelvis mänsklig förmåga och begränsningar 
när det gäller gränssnittet mellan mänskliga och andra 
systemkomponenter inom området konstruktion, certifiering, 
utbildning, åtgärder eller underhåll.   
Exempel på faktorer är gränssnittet mellan människa och 
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maskin, organisations- eller personalfaktorer, utbildning, 
förfaranden, ansvar och kommunikation. 

Operational Orsaken hänför sig till handhavande. 

Unknown Orsaken till händelsen är okänd eller ännu inte fastställd. 

Other, Specify: Om orsaken inte kan hänföras till någon av ovanstående rutor 
kan orsaken till problemet anges här. . 

 
 

3. BILAGOR TILL HÄNDELSER  

Ange här typ (rapport, foto, etc.) och namn (beskrivning av innehållet) för alla bilagor.  
Filen/filerna ska sändas som bilagor till e-postmeddelandet med händelserapporten.  
För att bilagorna ska kunna hanteras av Easa ska de ha något av följande format: 

.doc  .docx . xls  .xlsx   .csv  .pdf  .jpeg  .mpeg4  .mp3 

Varje bifogad fil får vara högst 3Mb. Om bilagorna i ett e-postmeddelande sammantaget är större än 10 Mb 
måste flera meddelanden på högst 10 Mb skickas.  

 

4. INFORMATION OM LUFTFARTYGET 
Detta avsnitt innehåller information om det aktuella luftfartyget. Om inget luftfartyg berörs behöver detta avsnitt 
inte fyllas i. 

4.1. Aircraft Manufacturer and Type/Model –  Välj tillverkare och typ/modell i förteckningen. 
4.2. Aircraft Serial number –  Luftfartygets serienummer. 
4.3. Operator/Owner –  Namn på berörd operatör eller ägare, i förekommande fall. 
4.4. Aircraft Registration –  Om luftfartyget är registrerat är detta registreringsbeteckningen. Om 

luftfartyget inte är registrerat är detta en  beteckning som accepterats av den behöriga myndigheten.  
4.5. Aircraft Usage Details – Detta avsnitt ska innehålla information om luftfartygets totala gångtid 

(timmar) och totala cykler. Den totala tiden är kalendertiden i timmar sedan luftfartyget tillverkades.  
 

5. INFORMATION OM MOTORN 
Detta avsnitt innehåller information om den aktuella motorn. Om ingen motor berörs behöver detta avsnitt inte 
fyllas i. Om flera motorer är inblandade lägg till ytterligare information under 8.1 ”Narrative”. 

5.1. Engine Model and Type Certificate Holder –  Välj motormodell och innehavare av typcertifikat i 
förteckningen. 

5.2. Engine Serial number –  Motorns serienummer. 
5.3. Engine Event –  Klassificering av motorhändelse, om tillämpligt. LOTC/LOPC står för 

dragkraftsförlust/effektförlust. Om ”övrigt" är ikryssad ange ytterligare detaljer i 7.1 Narrative. 
5.4. Engine Aircraft Position –  Position (1, 2, 3,…) för luftfartygets motor, enligt luftfartygstillverkarens 

numreringsregler. 
5.5. Engine Usage Details – Detta avsnitt ska innehålla information om motorns totala gångtid (timmar) 

och totala cykler. Den totala tiden är kalendertiden i timmar sedan motorn tillverkades eller sedan 
översyn/verkstadsbesök.  

 

6. INFORMATION OM PROPELLERN 
Detta avsnitt innehåller information om den berörda propellern. Om ingen propeller berörs behöver detta avsnitt 
inte fyllas i. Om flera propellrar är inblandade, lägg till ytterligare information under 8.1 ”Narrative”. 

6.1. Propeller Manufacturer –  Välj propellertillverkare i förteckningen. 



 

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet – Internal Occurrence Reporting System 
(IORS) 

Technical Occurrence Report Form – Instruktioner fö r ifyllande av 
blanketten 

Version 2 – November 2010   
 

FO.IORS.00044-002 Instruktioner för ifyllande © Europeiska byrån för luftfartssäkerhet. Alla rättigheter förbehållna.          Page 4/6 
Äganderättsligt skyddat dokument. Kopior ej kontrollerade. Bekräfta revisionsstatus via EASA-Internet/Intranet. 
  

6.2. Propeller Model and Type Certificate Holder –  Välj propellermodell och  typcertifikatinnehavare i 
förteckningen. 

6.3. Propeller Serial Number – Propellerns serienummer. 
6.4. Propeller Aircraft Position –  Position (1, 2, 3,…) för propellern på luftfartyget, enligt 

luftfartygstillverkarens numrering.  
6.5. Propeller Usage Details – Detta avsnitt ska innehålla information om propellerns totala gångtid 

(timmar) och totala cykler. Den totala tiden är kalendertiden i timmar sedan propellern tillverkades 
eller sedan översyn/verkstadsbesök.  

 
7. INFORMATION OM KOMPONENTER 
Detta avsnitt innehåller information om den aktuella komponenten. Om ingen komponent berörs behöver detta 
avsnitt inte fyllas i. Om flera komponenter är inblandade, lägg till ytterligare information under 8.1 ”Narrative”. 

7.1. Component Manufacturer Name and Country –  Välj namn och land för komponenttillverkaren i 
förteckningen. 

7.2. Component Part Number –  Komponentens artikelnummer. Ange också ändringsnivå, om tillämpligt.   
7.3. Component Serial Number – Komponentens serienummer. 
7.4. Illustrated Part Catalogue (IPC) Name –  Namn på komponenten, enligt den illustrerade katalogen 

över delar eller annan dokumentation från tillverkaren. 
7.5. (E)TSO Reference.  – Referens för TSO- eller ETSO-godkännande av komponenten eller referens till 

annat nationellt godkännande av utrustning, om tillämpligt.   
7.6. Date of manufacture–  Komponentens tillverkningsdatum. 
7.7. Component Usage Details – Detta avsnitt ska innehålla information om komponentens totala 

gångtid (timmar) och totala cykler. Den totala tiden är kalendertiden i timmar sedan komponenten 
tillverkades eller sedan översyn/verkstadsbesök.  

 

8. DETALJER  – Detta är ett fritt textfält för detaljer om händelsen och resultaten av händelseundersökningen. 
Det går att skriva in mer text än vad som ryms i det tillgängliga utrymmet men denna text kommer inte att 
kunna skrivas ut. Längre texter kan eventuellt lämnas som bilagor. 

8.1. Narrative – Ange här vad som hände eller beskriv bristerna.  
8.2. Description of the occurrence investigation – Ange i förekommande fall detaljer om undersökningen 

och analysen som gjorts vid uppföljningen av händelsen. Ange i förekommande fall om FDR/QAR-
uppgifter laddades ned eller analyserades. 

8.3. Risk Assessment – En riskbedömning är en kvalitativ eller kvantitativ analys av både sannolikhet för 
och konsekvens av en specifik risk. En riskbedömning kan här lämnas av de 
rapporteringsorganisationer som kan ansvara/är ansvariga för denna analys, exempelvis 
konstruktionsorganisationer för konstruktionsrelaterade händelser.  Riskbedömningen ska innehålla 
en identifiering av den potentiellt berörda flottan.  

8.4. Corrective Actions – Om tillämpligt lämna uppgifter om de korrigerande åtgärder som vidtagits i 
samband med uppföljningen av händelsen, inom den rapporterande organisationen. 

8.5. Conclusion – Ange en slutsats, om tillämpligt. 
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BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ATA CHAPTERS  

 
1 ATA UNASSIGNED 
2 ATA UNASSIGNED 
3 ATA UNASSIGNED 
4 ATA UNASSIGNED 
5 TIME LIMITS/ MAINTENANCE CHECKS 
6 DIMENSIONS AND AREAS  
7 LIFTING & SHORING  
8 LEVELING & WEIGHING  
9 TOWING & TAXIING  
10 PARKING, MOORING, STORAGE & RETURN TO SERVICE 
11 PLACARDS AND MARKINGS 
12 SERVICING 
13 ATA UNASSIGNED 
14 HARDWARE 
15 ATA UNASSIGNED 
16 ATA UNASSIGNED 
17 ATA UNASSIGNED 
18 VIBRATION AND NOISE ANALYSIS (HELICOPTER ONLY) 
19 UNASSSIGNED 
20 STANDARD PRACTICES-AIRFRAME 
21 AIR CONDITIONING 
22 AUTO FLIGHT 
23 COMMUNICATIONS 
24 ELECTRICAL POWER 
25 EQUIPMENT/FURNISHINGS 
26 FIRE PROTECTION 
27 FLIGHT CONTROLS 
28 FUEL 
29 HYDRAULIC POWER 
30 ICE AND RAIN PROTECTION 
31 INDICATING/RECORDING SYSTEMS 
32 LANDING GEAR 
33 LIGHTS 
34 NAVIGATION 
35 OXYGEN 
36 PNEUMATIC 
37 VACUUM 
38 WATER/WASTE 
39 ATA UNASSIGNED 
40 ATA UNASSIGNED 
41 WATER BALLAST  
42 ATA UNASSIGNED 
43 ATA UNASSIGNED 
44 CABIN SYSTEMS 
45 CENTRAL MAINTENANCE SYSTEM (CMS) 
46 INFORMATION SYSTEMS 
47 ATA UNASSIGNED 
48 ATA UNASSIGNED 
49 AIRBORNE AUXILIARY POWER 
50 CARGO AND ACCESSORY COMPARTMENTS 
51 STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES - GENERAL 
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52 DOORS 
53 FUSELAGE 
54 NACELLES/PYLONS 
55 STABILIZERS 
56 WINDOWS 
57 WINGS 
58 ATA UNASSIGNED 
59 ATA UNASSIGNED 
60 STANDARD PRACTICES - PROPELLER/ROTOR 
61 PROPELLERS/PROPULSION 
62 MAIN ROTOR(S) 
63 MAIN ROTOR DRIVE(S) 
64 TAIL ROTOR 
65 TAIL ROTOR DRIVE  
66 FOLDING BLADES/PYLON 
67 ROTORS FLIGHT CONTROL 
68 ATA UNASSIGNED 
69 ATA UNASSIGNED 
70 STANDARD PRACTICES - ENGINES  
71 POWER PLANT 
72 ENGINE TURBINE/TURBO PROP DUCTED FAN/UNDUCTED FAN 
73 ENGINE FUEL AND CONTROL  
74 IGNITION  
75 ENGINE AIR  
76 ENGINE CONTROLS 
77 ENGINE INDICATING 
78 ENGINE EXHAUST  
79 ENGINE OIL 
80 ENGINE STARTING 
81 TURBINES/TURBOCHARGING 
82 ENGINE WATER INJECTION  
83 ENGINE ACCESSORY GEAR-BOXES 
84 PROPULSION AUGMENTATION 
85 RECIPROCATING ENGINE 
86 ATA UNASSIGNED 
87 ATA UNASSIGNED 
88 ATA UNASSIGNED 
89 ATA UNASSIGNED 
90 ATA UNASSIGNED 
91 CHARTS  
92 ATA UNASSIGNED 
93 ATA UNASSIGNED 
94 ATA UNASSIGNED 
95 AIRLINE USE 
96 AIRLINE USE 
97 WIRING REPORTING 
98 AIRLINE USE 
99 ATA UNASSIGNED 
 

 


