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Tillägg till grundspecifikation och grundtomviktsbestämning 
Förvaras i Teknisk journal för luftfartyg 

 

 

☐ Hjul ☐ Flottörer ☐ Skidor ☐ Medar    SE-  
Luftfartyg typ Tillverkningsnummer 

    

Pos nr Ant 
Benämning, fabrikat/typ 

Aktuellt vägnings- 
protokoll daterat 
Uppgifter överfört   
från sidan: 

Viktändring 
Vikt kg1 Momentarm cm Masmoment 

kg/cm 

                                                      
1
   

 Montering (+), demontering (-) 

Aktuell grundtomvikt 
Vikt kg  TP - läge cm Masmoment 

kg/cm 

              

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Plats och datum vid Upprättad av, Upprättare,  Behörighet (MM-cert-, Tillstånds-nr)/ 
Pos nr upprättande/ändring namnteckning namnförtydligande Besiktningsman 
         
         
         
         
L = Lastningsanvisning upprättad/ändrad. * =Utrustning som fordras supplement till flyghandbok. 

Vid ändring av utrustning sänds en kopia av originalet per post till Transportstyrelsen 601 73 Norrköping eller per mejl luftfart@transportstyrelsen.se 
 

Transportstyrelsen     
601 73 Norrköping 
Besöksadress 
Olai kyrkogata 35, Norrköping 

 
 

transportstyrelsen.se 
kontakt@transportstyrelsen.se 

 

Telefon  0771-503 503 
Telefax  011-185 256 
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