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Sammanfattning  
Detta arbete har utförts tillsammans med SAS, för att undersöka om ett base maintenance 

koncept med ett intervall på 36 månader skulle vara mer kostnadseffektivt än 24 månader för 

deras nya Airbus A320 NEO flotta. SAS, precis som alla andra flygbolag utnyttjar sina 

flygplan på sina egna och specifika vis. Eftersom inga flygbolag opererar på samma sätt kan 

inte heller underhållet skötas på samma sätt för en specifik flygplanstyp. 

Underhållsprogrammet behövde därför ses över för att optimeras genom en paketering. 

Paketeringen utförs för att så många underhållsåtgärder som möjligt skall placeras i större 

checkar, vilket i sin tur leder till ett effektivare och billigare underhåll.   

Paketeringen av underhållsåtgärder görs inte enbart ur punktlighetsperspektiv och 

kostnadsperspektiv, utan det är även ett sätt att garantera flygsäkerhet. Eftersom säkerheten är 

det absolut viktigaste för ett flygbolag blir detta väldigt intressant, då man inte enbart kan 

spara pengar på detta, utan kan även garantera säkerhet.  

Dessa två koncept som paketerats, 24 och 36 månader, jämfördes genom en simulering för att 

se vilket som var bäst ur ekonomisk synpunkt. De intressanta värdena för simuleringen är de 

värden som skiljer sig åt mellan de olika koncepten. Dessa är kostnaden per mantimme och 

antalet gånger en åtgärd kommer att utföras under en given tidsperiod. Genom simuleringen 

blev det tydligt att ett koncept på 24 månader fortfarande är det mest optimala ur ekonomisk 

synpunkt för SAS.   

Abstract 
This thesis is performed in collaboration with SAS to examine if a base maintenance concept 

with an interval of 36 months would be more cost-efficient than the old concept of 24 months 

on their new fleet of Airbus A320 NEO`s. SAS, just like every other airline do have their own 

specific ways to operate, and therefore the maintenance can’t be done in the same way for a 

specific aircraft type. The maintenance program needed to be reviewed so it could be rebuilt 

and packaged. The packaging was done to place as many tasks as possible in the heavy 

maintenance checks to optimize the maintenance efficiency and cost. 

Packaging tasks isn’t just performed for punctuality and cost perspectives, but it´s also to 

ensure flight safety. Safety is the most important part for an airline. The packaging is then 

very interesting due to not only the cost savings, but also to be able to ensure safety.   

A simulation between these two concepts were done to compare which one of them that 

would be the best from an economical perspective. The values that’s interesting for the 

simulation is the values that differ between the two concepts. These values are the cost per 

man-hour and the quantity a specific task is being done over a given period. After the 

simulation, it became clear that the 24 months’ concept is still the optimum out of an 

economic perspective for SAS operations.  
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Nomenklatur 
A320  Airbus 320  

A-Check  Lättare underhållscheckar  

B737NG  Boeing 737 Next Generation 

Base Maintenance Det tunga underhållet där flygplanet behöver tas ur drift 

C-Check  Tyngre underhållscheckar där flygplanet behöver tas ur drift 

CBM  Condition Based Maintenance  

FC  Flight Cycles, Antalet Starter och landningar  

Downtime  Tiden flygplanet behöver tas ur trafik vid underhåll 

FAA  Federal Aviation Administration  

FH  Flight Hour 

Line Maintenance Det lätta underhållet som oftast utförs under ett nattstopp 

Mhr Man Hour, antalet mantimmar en underhållsåtgärd eller 

åtkomstlucka tar att utföra 

MPD Maintenance Planning Document (dokument som ges ut av 

tillverkaren som specificerar underhållsåtgärder och standard 

intervall) 

MRB  Maintenance Review Board 

MRBR  Maintenance Review Board Report 

MSG-3  Maintenance steering group  

NEO  New Engine Option  

NTSB  National Transportation Safety Board  

Part-145  Godkänd underhållsverkstad för underhåll av luftfarkoster  

SAS  Scandinavian Airlines System 

Underhållskoncept  Planering och paketering av underhållet  

Underhållsprogram Dokumentet där alla krav kring underhållet ges 
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1. Inledning 
SAS (Scandinavian Airlines System) är ett av Skandinaviens största flygbolag, med baser i 

Danmark, Norge och Sverige. Den 20e juni 2011 beställde SAS 30 stycken nya Airbus A320 

NEO, de är tänkta att ersätta de äldre 737–600 flygplanen. Första leveransen av A320 NEO 

skedde i oktober 2016 och skall i fortsättningen levereras ungefär 10 stycken per år. Alla 

flygplan förväntas därmed att vara levererade i slutet av 2019.  

En stor kostnad för alla flygbolag är underhållet som kontinuerligt måste utföras för att 

flygplanen skall vara luftvärdiga. För att hålla denna kostnad så låg som möjligt måste man 

optimera underhållet. Detta kan göras på lite olika sätt, men denna rapport kommer fokusera 

på att optimera planeringen av det tunga underhållet för SAS nya A320 NEO. Konceptet som 

används idag är samma som för de äldre A320 flygplanen. Där använder man sig av ett C-

checks intervall på 24 månader. Ett intervall på 36 månader är möjligt, men är det mer 

kostnadseffektivt än 24 månader? 

1.1 Bakgrund  

SAS flotta står inför en kommande förändring då många äldre flygplan skall bytas ut mot 

modernare flygplan. Med nya flygplan behövs även nytt underhållsprogram och 

underhållskoncept. Underhållsprogrammet är ett dokument alla flygbolag måste ge ut för sina 

flygplanstyper och det måste vara myndighetsgodkänt. Det är väldigt viktigt att 

underhållsprogrammet godkänds, men även att det efterföljs och uppdateras. Ett exempel på 

vad som kan hända om underhållsprogrammet inte ständigt uppdateras är det som inträffade 

Aloha Airlines flight 243, [1] där en stor bit av flygplanets skrov slets loss. Till följd av att 

man misslyckades upptäcka materialutmattningen och sprickbildningen så miste en person 

livet och åtta personer skadades. Detta var en olycka som kunde undvikts genom att ständigt 

se över och förbättra underhållsprogrammet som ett levande dokument. Även om 

underhållsprogrammet är godkänt och följs, så kan underhållsrelaterade olyckor fortfarande 

ske. Ett exempel på detta är Alaska Airlines flight 261, en McDonell Douglas MD-83 som 

kraschade den 31 januari år 2000. NTSB (National Transportation Safety Board) bestämde att 

orsaken till olyckan var Alaska Airlines otillräckliga smörjning av jackscrew assembly, vilket 

ledde till att den horisontella stabilisatorn slets loss [2]. Anledningen bakom den otillräckliga 

smörjningen var att Alaska Airlines förlängde smörjningsintervallet med godkännande av 

FAA (Federal Aviation Administration). Här ser man att anledningen till olyckan bland annat 

berodde på ett förlängt intervall av en specifik underhållsåtgärd, enbart för att skära ner på 

underhållskostnader.  

Underhållskoncept består inte enbart av intervall, utan själva konceptet angående hur 

underhållet skall skötas. Det kan i vissa fall vara optimalt att använda sig av CBM (Condition 

Based Maintenance) för specifika åtgärder. För andra underhållsåtgärder kan man behöva 

utföra förebyggande eller åtgärdande underhåll.  

Planering och schemaläggning av underhåll sker kontinuerligt på alla flygbolag. Detta utförs 

inte enbart ur punktlighetsperspektiv, utan även för att garantera flygsäkerhet för allmänheten. 

Det finns tre olika faser av planering gällande underhåll på flygbolag och dessa är, 

korttidsplanering, medellångtidsplanering och långtidsplanering. Långtidsplaneringen är den 

största och mest komplexa. Underhållet som utförs via långtidsplaneringen är de tunga C-

checkarna som ungefär tar 10 dagar att utföra, men i vissa fall även längre tid [3].  
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Ekonomin är väldigt viktig för flygbolag, då vinstmarginalerna är väldigt små. För att lyckas 

hålla ner sina biljettpriser måste man försöka spara pengar på något vis. Man kan absolut inte 

skära ner på underhållet då man alltid måste sätta säkerheten som högsta prioritet. Det man 

däremot kan göra är att optimera underhållet på olika sätt. Detta görs inte enbart inom 

flygbranschen, utan det görs även inom bland annat kärnkraften. Patrick Abbott skriver att 

genom en optimering av underhållet kan man spara mellan 5% till 15% av 

underhållskostnaderna [4]. 

1.2 Frågeställning  

SAS, precis som alla andra flygbolag utnyttjar sina flygplan på sina egna och specifika vis. 

Eftersom inga flygbolag opererar på samma sätt kan inte heller underhållet skötas på samma 

sätt för en specifik flygplanstyp. Då SAS nu börjat flyga med sina nya A320 NEO måste 

underhållskonceptet ses över och undersökas för vad som passar bäst för just SAS operation. I 

dagsläget använder SAS samma koncept som de gamla A320 flygplanen och det innebär ett 

C-checks intervall på 24 månader. Det kanske är bättre ur ett ekonomiskt perspektiv att skjuta 

på C-checkarna till 36 månader. Om det visar sig att 36 månaders intervall skulle vara mer 

kostnadseffektivt så måste underhållsprogrammet ses över och många underhållsåtgärder 

skulle behöva flyttas från base maintenance till line maintenance. Det kan visa sig att 24 

månaders intervall fortfarande är det optimala för SAS operationer. Oavsett vilket intervall 

som passar bäst måste underhållsåtgärderna ses över för att paketera nya optimala C-checkar.  

• Är det möjligt med ett C-checks intervall på 36 månader?  

• Är C-checkarna uppbyggda optimalt för SAS eller behöver även dessa optimeras 

genom en paketering?  

• Vilket koncept passar bäst för SAS, 24 eller 36 månader? 

• Vilket koncept är mest kostnadseffektivt under en tolvårsperiod?  

 

1.3 Avgränsningar  

Projektet kommer att avgränsas till enbart SAS användningsområde av nya A320 NEO. 

Information kommer att hämtas från underhållprogrammet från A320 Classic för att kunna 

jämföra och dra slutsatser. Utförandet kommer även enbart appliceras på base maintenance, 

men information angående line maintenance kan användas som informationskälla.  

SAS räknar med att utnyttja sina flygplan med ungefär 6 FC och 8,5 FH per dag. 

Beräkningarna av intervallen kommer därför baseras på dessa värden.  

När ett flygplan är nytt som A320 NEO finns det många thresholds (tröskelvärden) som är 

högre än de efterkommande intervallen. Dessa thresholds kommer inte att tas med i rapporten, 

utan enbart de intervall som följs efteråt.  

Inom underhållsprogrammet finns det underhållsåtgärder med väldigt höga intervall, vissa 

kan vara närmare 40 år. Denna rapport kommer att behandla underhållsåtgärderna och bygga 

upp checkar med ett intervall på upp till 12 år. De efterkommande åtgärderna är väldigt 

utspridda och därför svåra att placera in i checkar. Man vill även se en skillnad mellan de två 

koncepten och bör därför begränsa sig till en viss tidsperiod. Flygplanen är heller inte 

kontrakterade till att vara i SAS ägo längre än 12 år. 

Rapporten kommen enbart att behandla de underhållsåtgärder som är specificerade i 

underhållsprogrammet och inte de defekter som kan uppstå i samband med inspektioner.   
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2. litteraturöversikt 
Optimering av underhåll och underhållskoncept är något nästan alla flygbolag gör och detta 

sker hela tiden kontinuerligt. Grundläggande orsaken till att man arbetar med optimering är att 

man vill skära ner sina utgifter. Underhåll är nämligen väldigt dyrt för ett flygbolag, ungefär 

14% av ett flygbolags alla utgifterna består av underhållskostnader [5]. 

Myndigheter och tillverkare arbetar mycket tillsammans för att ta fram ett underhållsprogram 

och underhållskoncept som fungerar för alla olika flygbolag. Myndigheter, tillverkare och 

utvalda operatörer arbetar tillsammans i MRB (Maintenance Review Board) [6] (som är en 

del av MSG-3 processen). Kraven som resulteras efter MRB processen specificeras i MRB 

report (MRBR). Flygplanstillverkaren använder sig av MRBR för att ta fram sitt MPD 

(Maintenance Planning Document). Varje enskild operatör kan välja att använda sig av de fria 

rutinerna som beskrivs i MPD, men detta är i de flesta fall inte optimalt [5]. Man behöver 

adaptera flygbolagets egna operationer och erfarenheter för att skapa ett underhållskoncept 

baserat från MPD. Detta minskar risken för mänskliga faktorns påverkan, då man har ett 

koncept med paketerade underhållsåtgärder.  

En inom flygunderhållet väldigt vanlig metod är equalizer-metoden som används för att 

optimera A-checkar inom line maintenance. Det man gör med hjälp av equalizer-metoden är 

att man delar upp checkarna med högre intervall då dessa ofta kräver längre hangartid. Om 

man exempelvis har två olika checkar, en med 400 FH intervall som tar 10 timmar att utföra 

och en med 800 FH intervall som tar 20 timmar att utföra. 400 FH intervallet kommer att 

utföras på de 10 timmarna som står beskrivet, men efter 800 FH behöver båda checkarna 

utföras. Det skulle då ta 30 timmar att utföra. För att minimera ”downtime” kan man lägga 

halva 800 FH redan efter 400 FH så att båda checkarna tar 20 timmar att utföra. Den totala 

tiden på marken kommer vara den samma, men inte lika koncentrerad. I många fall leder detta 

till att man inte behöver ta flygplanet ur trafik vid utförandet av en A-Check. Denna metod 

har applicerats på sjöfartsverkets helikopterflotta i ett tidigare examensarbete [7]. Metoden är 

dock inte alls lika vanlig inom base maintenance, som denna rapport kommer att behandla. 

Anledningen till detta är att checkarna är så stora att flygplanet behöver tas ur trafik ändå.  

Inom flygplansunderhåll är planering och schemaläggning väldigt viktigt. Om man inte har en 

bra planering kan flygplanen behöva tas ur trafik för att man saknar exempelvis material eller 

resurser. Schemaläggningen är viktig för att kunna dirigera flygplanen till de baser de behöver 

vid en viss tid för exempelvis underhåll. Checkarna måste planeras så att de utförs på ett 

passande intervall och de måste byggas upp enligt operatörens utnyttjande av flygplanet. 

Oavsett hur bra planering man har kommer det tyvärr ske oplanerade händelser. Detta är saker 

man hittar under inspektioner, som leder till att vidare åtgärder måste utföras. Enligt [8] leder 

80% av de utförda inspektionerna under line maintenance inte till några extra åtgärder. [9] 

säger däremot att upp till 50% av allt underhåll som utförs under de tunga 

underhållscheckarna är oplanerade åtgärder. Detta beror till stor del av att intervallen är 

mycket högre för de tunga underhållscheckarna och risken för defekter ökar med tiden.  

Ett examensarbete angående åtkomstzoner på B737NG har utförts i samarbete med TUIfly 

Nordic [10]. Problemställningen var där att optimera underhållsprogrammet så att 

underhållsåtgärder med samma zoner skulle schemaläggas samtidigt för att spara tid vid 

öppning av åtkomstluckor och därmed även spara pengar. Fokuset i denna rapport kommer 

istället att vara på underhållsåtgärdernas intervall, C-checkarnas innehåll och paketering. 
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Zonerna är inte lika viktiga inom base maintenance då det mesta av flygplanets åtkomstluckor 

redan står öppna, men det är självklart något man skall ha i åtanke vid paketering av 

checkarna.  

2011 utfördes ett examensarbete i samarbete med Malmö Aviation [11], där 

underhållsprogrammet var i fokus. De hade som uppgift att optimera underhållsprogrammet 

för deras Avro Rj flotta. Man byggde upp B-checkar med hjälp av equalizer-metoden för att 

jämna ut downtime. De byggde även upp C-checkar, men där användes enbart de 

underhållsåtgärder som passade in i tidigare givna intervall. Detta arbete skiljer sig åt genom 

att det delvis sker på en helt annan flygplanstyp, men framförallt är mer fokuserad på 

intervallkonceptet och kommer ta hänsyn till alla underhållsåtgärder som behöver utföras 

under en tolvårsperiod inom base maintenance.  
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3. Metod  
 

3.1  State of practice  

Hur underhållkonceptet tas fram är ingenting nytt, utan det är state of practice, då metoderna 

används redan idag. Man måste börja med att analysera hur flygplanen används med avseende 

på FH och FC. Detta måste göras för att kunna analysera slitaget på flygplanen för att kunna 

bestämma underhållsintervall. Underhållsintervallen är specificerade i underhållsprogrammet 

som i nästan alla fall baseras på MSG-3 processen (Maintenance Steering Group). Att enbart 

använda sig av MSG-3 processens slutgiltiga dokument MPD leder till ett godkänt 

underhållsprogram angående den fortsatta luftvärdigheten, men det är ingen garanti att 

underhållskonceptet är optimalt för ett visst specifikt flygbolags operationer [5]. För att 

optimera det lätta underhållet kan man använda sig av equalizer-metoden, vilket går ut på att 

sprida ut underhållsåtgärderna över en längre tid för att inte behöva ta flygplanet ur trafik. För 

att optimera det tyngre, base maintenance använder man sig inte av equalizer-metoden, då 

flygplanet måste tas ur trafik ändå. Istället försöker man baka in så många underhållsåtgärder 

som möjligt för att utföra dem samtidigt när flygplanet redan är taget ur trafik. Många av 

åtkomstluckorna kommer då redan att stå öppna, vilket leder till effektivare utnyttjande när 

flygplanet skall underhållas.   

3.2  Datainsamling  

Arbetet inleddes med en datainsamling angående SAS operationer, underhållsprogram, 

underhållskoncept i form av både line och base maintenance, samt en litteraturstudie med 

relaterade arbeten. Informationen från SAS blev tillgänglig i ett tidigt skede för att kunna 

börja arbetet på en gång. Litteraturstudien har baserats på Mälardalens högskolas biblioteks 

breda utbud av databaser, där vetenskapliga artiklar, tidigare examensarbeten och 

myndighetsdokument har varit i fokus.  

3.3  Databearbetning och litteraturstudie  

När all data väl var insamlad behövde den bearbetas och analyseras. Underhållsprogrammet 

bestod av två olika Microsoft Excel dokument som har slagits ihop till ett dokument med 

enbart den data som behövs för optimeringen av underhållskonceptets tidsintervall och 

checkpaketering. Det blev då uppenbart att underhållsprogrammet var nästintill taget direkt 

ifrån MPD och inte alls anpassat efter SAS operationer. Det var exempelvis en mängd 

underhållsåtgärder som låg ensamma med sex och tolv års intervall. Dessa finns ingen 

anledning till att inte placera in i en större underhållscheck, då flygplanet redan är taget ur 

trafik för sex respektive tolvårscheckar.  

Litteraturstudien var till en början väldigt bred för att få en inblick i vad som har gjorts 

angående flygplansunderhåll, för att sedan avsmalnas mot optimering, underhållsprogram och 

underhållskoncept. Här spenderades lång tid för att jämföra de tidigare arbetena med detta 

arbete. De olika examensarbetena gick ut på att optimera underhållet på något sätt. Ett av dem 

optimerade de lättare A-Checkarna, medans ett annat optimerade zonåtkomsten under base 

maintenance. Detta arbete är mer inriktat på att optimera paketeringen av de olika 

underhållsåtgärderna inom base maintenance.  
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3.4  Checkpaketering och konceptframtagning 

Under databearbetningen upptäcktes brister i det nuvarande underhållsprogrammet och hur C-

checkarna utnyttjades. Underhållsåtgärdernas intervall ges av FC, FH och kalenderdagar, eller 

en kombination av de tre. Dessa tre värden skiljer sig väldigt mycket, så FC och FH räknades 

om till kalenderdagar för att underlätta paketeringen.  

Väldigt många underhållsåtgärder med väl passande intervall låg ensamma. Med väl passande 

intervall menas att de passar in i checkar för både 24 och 36 månaders koncepten. De 

underhållsåtgärder med väl passade intervall är de med ett intervall som faller in efter 2190 

dagar (sex år) och 4380 dagar (tolv år). Underhållsåtgärderna med dessa intervall paketerades 

in i större checkar för att minska antalet underhållsåtgärder som behöver utföras utanför de 

tunga C-checkarna. Det fanns även ensamma underhållsåtgärder som inte hade lika passande 

intervall som behövde paketeras in i checkarna. En underhållsåtgärd med ett intervall på fem 

år är ett bra exempel på detta då den inte passar in i varken 24 eller 36 månaders konceptet. 

Den åtgärden måste då utföras redan i fyra, respektive tre års checken för att inte gå över sitt 

intervall eller falla ut till line maintenance. Alla underhållsåtgärder över 730, respektive 1095 

dagar har paketerats för att få en så optimal användning av checkarna som möjligt.  

Det är enbart intervallet på checkarna som eventuellt kan skjutas på och inte specifika 

underhållsåtgärder. Flygplanet kan tappa sin luftvärdighet utifall det inte underhålls korrekt 

efter underhållsprogrammet. Alla underhållsåtgärder kommer därför att utföras på sitt 

specifika intervall eller tidigare för att försäkra sig om att säkerheten inte påverkas av 

checkarnas intervall, förutom i specifika fall som tas upp i kapitel 6.1 och 6.2.  

När checkarna är uppbyggda för både 24 och 36 månaders koncepten måste dessa jämföras 

genom en simulering för att se vilket koncept som passar bäst ur ekonomisk synvinkel.  

3.5  Simulering  

När de två olika koncepten tagits fram samt optimala checkar är uppbyggda och paketerade så 

måste detta utvärderas för att se vilket koncept som faktiskt kommer resultera i en lägre 

totalkostnad. Denna kostnad beror på ett flertal olika faktorer.  

För att se den totala kostnaden för båda koncepten måste man räkna på kostnaderna för varje 

enskild underhållsåtgärd som kommer att utföras under en viss period, i detta fall en 

tolvårsperiod. Det som behöver räknas på är priset per mantimme, antalet mantimmar och 

antalet gånger åtgärden kommer att utföras under en given tidsperiod.  

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 · 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 · 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟 å𝑡𝑔ä𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑢𝑡𝑓ö𝑟𝑠 

Mantimmarskostnaden beror enbart av om en specifik underhållsåtgärd utförs separat inom 

line maintenance eller om det utförs i en check inom base maintenance. Antalet mantimmar är 

baserat på tiden det tar att utföra en underhållsåtgärd, samt tiden det tar att öppna eventuella 

åtkomstluckor och är i första hand tagna från underhållsprogrammet. Ett antal 

underhållsåtgärder saknade tyvärr ett värde på detta. För de åtgärderna har 

standardmantimmarna från MPD använts med en faktor på 2,5 [12]. Antalet gånger åtgärden 

utförs beror på åtgärdens intervall och paketeringen. Om åtgärdens intervall går ut innan 

första checken i konceptet kommer man att använda följande formel. 

 
4380

å𝑡𝑔ä𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙
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I formeln ovan är 4380 konstanten står för antalet dagar under den givna tidsperioden tolv år. 

Man får då fram ett exakt värde på hur många gånger den åtgärden behöver utföras. De 

åtgärder som paketerats kommer man enkelt se antalet gånger de behöver att utföras via 

paketeringen.  

På SAS räknar man med att en mantimme internt (line maintenance) kostar ungefär 1500 SEK 

medans en mantimme externt (base maintenance) kostar 500 SEK. Det finns flera anledningar 

till att en mantimme är billigare inom base maintenance. De dominerande faktorerna är att 

checkarna ofta utförs i låglöneländer, man använder sig mer av mekaniker och inte enbart 

tekniker samt att man får ett paketpris då det är ett väldigt stort underhållsarbete som skall 

utföras. Det betyder då att om en paketerad åtgärd i en check exempelvis skall utföras efter 

2190 dagar (sex år) och kräver 10 mantimmar att utföra kommer att kosta 500 · 10 · 2 =

10 000 𝑆𝐸𝐾 under en tolvårsperiod. (500 är priset per mantimme under base maintenace då 

åtgärden är paketerad, 10 är antalet mantimmar som krävs för att utföra åtgärden och 2 är 

antalet gånger åtgärden kommer att utföras över tolv år). Om samma åtgärd utföras inom line 

maintenance så skulle kostnaden bli 30 000 SEK, då kostnaden per mantimme är tre gånger så 

stor.  

Figur (1) visar skillnaden mellan 

personalkostnaderna och 

materialkostnaderna för de olika typer av 

underhåll som utförs. Personalkostnaden är 

den största kostnaden för alla olika sorters 

underhåll, men är framförallt dominerande 

inom line och base maintenance. Man ser att 

personalkostnaden är ungefär tre gånger så 

stor för line maintenance, jämfört med base, 

samtidigt som man ser att inte är någon 

skillnad i materialkostnad. Då 

materialkostnaden kommer att vara 

densamma i båda koncepten kommer denna 

inte tas med i beräkningarna.  

 

 

  

Figur 1: Fördelning av underhållskostnader. Med 
godkännande av Tommy Nygren 
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4. Etik och Samhälleliga aspekter  
Jag anser att projektet inte har några etiska aspekter, då jag inte förlitar mig på några 

intervjuer eller experiment med andra människor. Projektet tar däremot hänsyn till 

ekonomiska aspekter, då en del av frågeställningen är att ta fram ett optimalt och 

kostnadseffektivt underhållskoncept. Ekonomin är nämligen väldigt viktigt för ett flygbolag, 

då vinstmarginalerna är väldigt små.  
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5. Optimering av underhållskoncept och C-Checks paketering  
Innan man kan bestämma vilket koncept som passar bäst för ett visst flygbolags utnyttjande 

av flygplanen måste man ta fram ett nytt koncept att jämföra med det gamla. Här räcker det 

inte enbart med att säga att ”nu förlänger vi intervallet på C-checkarna till 36 månader”. Man 

måste grundligt jämföra de två olika koncepten genom en simulering för att se kostnader på 

mantimmar, antalet åtgärder som flyttas till line och hur många gånger åtgärden utförs under 

en specifik tidsperiod.  

5.1  Flygbolagets utnyttjande  

Alla flygplanstyper har sin egen utgåva av MPD, där alla underhållsåtgärder och 

standardintervall är givna. Intervallen till åtgärderna är givna i FC, FH och kalenderdagar. Om 

en underhållsåtgärd har ett intervall på exempelvis 2000 FC säger det inte så mycket om när 

den måste utföras. Därför måste intervallen räknas om till samma ”enhet” och det är oftast 

kalenderdagar. För att göra detta måste man veta hur man utnyttjar sina flygplan med 

avseende på FC och FH, för att kunna räkna ut efter hur många dagar intervallen faller. Om 

en specifik underhållsåtgärds intervall består av FC, FH och kalenderdagar, så skall den 

utföras vid den första som inträffar.  

5.2  Paketering 

Underhållsåtgärderna är inte paketerade från tillverkaren, utan det måste flygbolagen själv 

göra. Nu kommer beräkningen av intervallen väl till hands. Beroende på vilket koncept man 

använder sig av så kommer det vara 24 eller 36 månader mellan varje C-check.  

5.2.1  24 månaders paketering  

Alla underhållsåtgärder med ett uträknat intervall på 730 dagar kommer då att utföras under 

första 24 månaders checken för att utföra alla åtgärder samtidigt. Vid andra checken med 24 

månaders intervall kommer åtgärderna med 730 dagar självklart utföras igen, men även de 

åtgärder med 1440 dagars intervall. Åtgärderna med intervall mellan dessa checkar måste ses 

igenom mer noggrant för att bestämma om de skall utföras vid tidigare check. I vissa fall kan 

man begränsa flygbolagets utnyttjande av sina flygplan för att lyckas utföra 

underhållsåtgärder vars intervall faller precis innan en stor check.  

5.2.2  36 månaders paketering  

Detta koncept är uppbyggt på samma sätt som 24 månaders konceptet, den enda skillnaden är 

att intervallen då checkarna utförs är 36 månader. Alla underhållsåtgärder med ett uträknat 

intervall på 1095 dagar utförs då vid första 36 månaders checken. Problemet som uppstår med 

detta koncept är att åtgärder med ett intervall på exempelvis fem år måste utföras redan efter 

tre år. Man utnyttjar då dessa underhållsåtgärder väldigt dåligt, men tittar man i det stora hela 

behöver det inte påverka den totala kostnaden så mycket. Detta beror på att det inte är så 

många underhållsåtgärder med ett intervall på fem år, samt att mantimmarna är billigare under 

checkarna.  

5.3  Simulering 

Simuleringen skall innehålla alla förväntade kostnader som kommer att inträffa under en 

given tidsperiod. De kostnaderna man kan räkna med är antalet mantimmar det tar att utföra 

en specifik underhållsåtgärd samt mantimmarna det tar att öppna eventuella åtkomstluckor. 

Det är även viktigt att man tar hänsyn till prisskillnaden per mantimme under line och base 

maintenance, då dessa skiljer sig väldigt mycket. Underhållsåtgärdernas intervall kommer nu 
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också att bli viktiga, då det är dem som bestämmer antalet gånger varje underhållsåtgärd skall 

utföras under den givna tidsperioden. Att man har en given tidsperiod är viktigt för att lyckas 

se en skillnad mellan de olika koncepten.  

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 · 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 · 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟 å𝑡𝑔ä𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑢𝑡𝑓ö𝑟𝑠 

Mantimmarskostnaden är olika för alla olika flygbolag, beroende på om man utför något 

underhåll själva eller inte. Använder man sig av fristående Part 145 verkstäder så spelar det 

självklart in vilken man väljer. Man kan däremot räkna med att en mantimme inom line 

maintenance kostar tre gånger så mycket som vid base maintenance.  

Antalet mantimmar består av två delar och det är tiden det tar att utföra själva 

underhållsåtgärden samt tiden det tar att öppna eventuella åtkomstluckor. Beroende på hur 

utvecklat ett flygbolags underhållsprogram är kan dessa tider finnas loggade genom 

erfarenhet. Om det inte finns några tider på detta, så finns de angivna i MPD. Dessa tider är 

tyvärr inga man kan räkna med i verkligheten. Man måste räkna med en faktor som varierar 

mellan flygplanstyp, tillverkare och varje flygbolags resurser. För A320 familjen kan man 

räkna med en genomsnittsfaktor på 2,5 [12].   

Antalet gånger varje underhållsåtgärd utförs, räknas ut för de som ligger separata under line 

maintenance med följande formel.  

4380

å𝑡𝑔ä𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙
  

De paketerade åtgärderna är mycket enklare att se antalet gånger de behöver utföras, då tittar 

man bara vilka checkar åtgärden ligger i och anger antalet gånger åtgärden kommer att 

utföras. I figur (2) ser man två underhållsåtgärder och deras paketering i checkarna. 200001-

02-01 utförs med ett intervall på 2190 dagar och utförs därför två gånger per tolvårsperiod. 

200002-01-1 med ett intervall på 1095 dagar utförs redan efter 730 dagar och kommer därför 

att utföras sex gånger under en tolvårsperiod.  

 

Figur 2: Exempelutdrag angående antalet gånger en viss underhållsåtgärd utförs under tolv år 
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6. Resultat 
En paketering har utförts för två olika koncept, ett 24 månader och ett 36 månaders. En 

simulering har sedan utförts för att bestämma vilket koncept som är det mest 

kostnadseffektiva.   

Task number är identifikationen för den specifika underhållsåtgärden och description är 

beskrivningen av vilken typ av åtgärd det är. Due at är det tidsintervall som används för att 

bestämma när en underhållsåtgärd måste utföras. Alla intervall som presenteras är omräknade 

från FC och FH till kalenderdagar för att få en enkel bild om när åtgärderna skall utföras. 

Dessa intervall kan i vissa fall skilja sig från standardintervallen, då de inte är specificerade 

för något enskilt flygbolag. Mhr är antalet mantimmar det tar för att utföra den specifika 

underhållsåtgärden och zonerna är vart någonstans i flygplanet åtgärden skall utföras. På en 

del underhållsåtgärder kan man se att det saknas ett värde på Mhr, dessa åtgärder kommer 

använda sig av de uträknade värdena på Mhr som har baserats på innehållet i MPD.  

6.1  24 månaders koncept  

I detta koncept har alla underhållsåtgärder med ett intervall på 730 dagar eller högre 

paketerats i checkar. Detta resulterar i att 1142 olika specifika underhållsåtgärder har 

paketerats in i de stora checkarna, medans 156 stycken underhållsåtgärder utförs separat inom 

line maintenance. Dessa 156 underhållsåtgärder kommer alltid att behöva utföras inom line 

maintenance och kommer därför inte att påverka kostnadsskillnaden på något vis.  

 

Figur 4: Exempelutdrag från Excel angående paketerat 24 månaders koncept 

Som figur (4) visar har de underhållsåtgärder med ett intervall på 1412 flyttats in i checken 

C2 som utförs efter 1440 dagar. Anledningen till att dessa åtgärder har flyttats fram är för att 

de ligger så nära C2 checken. Man kan då avgränsa flygbolagets utnyttjande av flygplanen så 

att underhållsåtgärdernas intervall passar in till nästkommande check. Samma sak gäller för 

Figur 3: Information angående underhållsåtgärdens identifikation, intervall, mantimmar och zoner 
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underhållsåtgärderna med 2118, 2783, 2800, 2824 och 4235 dagars intervall. För att detta 

skall vara genomförbart måste man begränsa sitt utnyttjande av flygplanen till 8,2 FH/dag och 

5,7 FC/dag. I figur (4) ser vi även ett exempel där en underhållsåtgärd utförs tidigare än sitt 

intervall. 213100-05-01 har ett intervall på 2400 dagar, men utförs redan efter 2190 dagar i 

C3. Istället för att utföra underhållsåtgärden separat har den paketerats till närmsta check med 

lägre intervall. Detta har gjorts med alla underhållsåtgärder förutom de med ett intervall som 

tidigare nämnts.  

6.2  36 månaders koncept 

Alla underhållsåtgärder med intervall som faller efter 1095 dagar eller senare har paketerats i 

checkar. Det har då resulterat i att 1004 specifika underhållsåtgärder har paketerats i de större 

checkarna, medans 291 stycken underhållsåtgärder utförs separat inom line maintenance. 

Figur (5) visar exempel på underhållsåtgärder som har paketerats i 36 månaders konceptet. 

Precis som i 24 månaders konceptet finns det en del underhållsåtgärder med intervall som låg 

väldigt nära nästkommande check, såsom 2118, 3133, 3176 och 4235. Samma begränsning av 

flygbolagets utnyttjande har använts, alltså 8,2 FH/dag och 5,7 FC/dag. Underhållsåtgärden 

215242-01-1 har ett intervall på 2824 dagar, den passar varken in i C3 eller C4, då intervallet 

faller ungefär mitt mellan checkarna. Underhållsåtgärden läggs då i C3 så att man inte går 

över intervallet.  

 

6.3  Simulering 

Kostnaden för varje enskild 

underhållsåtgärd har 

beräknats och lagts ihop för 

att se en skillnad mellan 

koncepten. Kostnad Mhr 

skiljer sig endast åt på de 

underhållsåtgärder där den 

utförs separat i ett koncept, 

medans den utförs i en check 

i det andra konceptet. Detta 

är de 135 underhållsåtgärder 

med ett intervall mellan 730 

och 1095 dagar. Alla dessa 

åtgärder kommer att kosta tre 

gånger så mycket då de utförs inom line maintenance. I figur (6) visas skillnaden mellan 

antalet underhållsåtgärder som utförs separat och de som utförs inom checkar.  

Figur 5: Exempelutdrag från Excel angående paketerat 36 månaders koncept 

Figur 6: Diagram över antalet single running och block underhållsåtgärder i två de 
olika koncepten 
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Många av underhållsåtgärderna utförs i checkar med samma intervall och resulterar därför i 

en kostnadsskillnad på 0 SEK. De underhållsåtgärder som har samma intervall och utförs i 

samma checkar är enbart de med ett intervall på 6 och tolv år. På de underhållsåtgärder man 

kan se en kostnadsskillnad är de som utförs olika antal gånger. Ett exempel på detta är 

200002-01-1 som med ett intervall på 1095 dagar utförs i fyra checkar i 36 månaders 

konceptet, medans det utförs i sex checkar i 24 månaders konceptet, se figur (7). För just 

denna underhållsåtgärd är 36 månaders konceptet optimalt, men det behöver inte betyda att 

det är optimalt för alla underhållsåtgärder.  

6.3.1  Simuleringsresultat 

Simuleringen har lett fram till en totalkostnad för de två olika koncepten, som visas i figur (8). 

Man ser att kostnadsskillnaden är 1 098 179 SEK. Denna kostnadsskillnad är för en 

flygplansindivid under en tolvårsperiod. Det betyder då att man per flygplan och år sparar 

91 515 SEK på att använda sig av ett 24 månaders koncept i jämförelse med ett 36 månaders 

koncept.  

SAS har en order på 30 stycken A320 NEO och kostnadsskillnaden mellan dessa två olika 

koncept är då 2 745 450 SEK per år. Om vi tittar på alla 30 flygplanen över en tolvårsperiod 

kommer kostnaden att skilja sig med 32 945 400 SEK.  

  

Figur 7: Simuleringsuppbyggnad, vilka olika parametrar som har spelat in i resultatet 

Figur 8: Simuleringsresultat 
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7. Diskussion 
I ett tidigt stadie blev det klart att C-checkarna behövde optimeras. Eftersom det handlar om 

ett underhållskoncept för tungt underhåll har detta gjorts genom en paketering, då man har 

placerat in så många underhållsåtgärder som möjligt i de stora checkarna. Därför utfördes en 

paketering för koncept med både 24 och 36 månaders intervall för att sedan kunna ställas mot 

varandra och jämföras genom en simulering. Simuleringen är endast teoretisk, då många 

underhållsåtgärders Mhr baserades på de värde från MPD och räknats ut med en faktor på 2,5 

[12]. Detta kommer därför inte spegla en verklig totalsumma, men en skillnad mellan 

koncepten kommer att synas.  

Under paketeringen blev det tydligt att 36 månaders konceptet kommer att behöva lägga fler 

underhållsåtgärder till line maintenance, då många åtgärders intervall faller in mellan 730 och 

1095 dagar. Anledningen till att fler underhållsåtgärder behöver utföras separat är att alla 

underhållsåtgärder vars intervall förfaller innan första checken måste utföras inom line 

maintenance. Alla dessa 135 stycken underhållsåtgärder kommer att kosta tre gånger så 

mycket att utföra. Enbart dessa åtgärder resulterade i en kostnadsskillnad på 909 620 SEK per 

flygplan under tolv år mellan koncepten. Detta är den största skillnaden mellan de två olika 

koncepten, men det finns såklart flera faktorer som påverkar kostnaden. Utnyttjandet av de 

enskilda underhållsåtgärdernas intervall blir även de effektivare med ett 24 månaders koncept, 

då många underhållsåtgärder i den nuvarande utgåvan av Airbus MPD är baserade efter ett 24 

månaders koncept.  

Kostnadsskillnaden mellan de två olika koncepten för varje flygplan per år kommer vara 

91 515 SEK i favör för 24 månaders konceptet. Detta kan låta som en väldigt liten kostnad för 

ett större företag som SAS, men eftersom de har en order på 30 stycken A320 NEO så 

kommer det resultera i en skillnad på 2 745 450 SEK per år. Man märker nu att det inte är en 

så liten kostnadsskillnad som det till en början verkade vara. Om man nu skulle slå ut hela 

kostnadsskillnaden mellan koncepten under en tolvårsperiod skulle det resultera i 32 945 400 

SEK. Det blir nu väldigt uppenbart att det finns mycket pengar att spara genom att använda 

sig av de koncept som passar bäst för sitt utnyttjande av flygplanen, vilket i SAS fall är 24 

månader.  

Airbus arbetar för tillfället med en ny utgåva av sin MPD, där man arbetar med att förlänga 

flera underhållsåtgärders intervall till 36 månader. Denna utgåva räknas vara färdigställd i 

slutet av 2018. Airbus säger även att det redan idag är möjligt med ett C-checks intervall på 

36 månader, men för att uppnå detta måste man optimera paketeringen av de schemalagda 

underhållsåtgärderna med hänsyn till flygbolagets operationer och underhållskapacitet (se 

bilaga 1). I dagsläget är det fortfarande mer kostnadseffektivt att använda sig av ett 24 

månaders koncept. Beroende på hur förändringen i MPD ser ut, kan det komma att bli 

effektivare med ett 36 månaders koncept efter 2018.  

Något som inte har tagits upp i detta arbete är materialkostnaden och åldringsfaktorn för 

flygplanen. Dessa är självklart faktorer som påverkar den totala kostnaden för ett flygbolags 

underhåll. Målet med detta arbete var mer inriktat mot att se en skillnad mellan ett 24 och 36 

månaders koncept. Eftersom alla underhållsåtgärder kommer att utföras i båda koncepten 

kommer materialkostnaden inte spela någon större roll i kostnadsperspektiv. Samma sak 

gäller för åldringsfaktorn, då denna inte heller kommer att skilja sig åt mellan koncepten. 

Defekter som kan uppmärksammas under inspektioner och tester är även detta något som 
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uteblivit i rapporten, då dessa är svåra att förutspå. De beräknas inte tillföra någon skillnad 

mellan koncepten, då defekterna inte beror på checkarnas intervall. En skillnad mellan 

koncepten är antalet gånger flygplanet behöver tas ur drift. Med 24 månaders konceptet 

kommer man behöva ställa flygplanen sex gånger, medans man enbart behöver ställda dem 

fyra gånger med ett 36 månaders koncept. De fyra checkarna som utförs med ett 36 månaders 

koncept kommer att bli större och även därför ta längre tid att utföra. Därför har den totala 

downtime uppskattats till att vara densamma, då alla underhållsåtgärder kommer att utföras i 

båda koncepten.  

Detta arbete är svårt att sätta in i ett stort sammanhang, då det är specificerat till 

flygplansunderhåll. Flygplansunderhåll skiljer sig väldigt mycket från underhåll i andra 

branscher, då säkerheten är så otroligt viktig. Detta arbete kan däremot användas av flygbolag 

runt om i världen för att minska sina underhållskostnader genom att optimera deras koncept 

och paketera checkar. Det är inte bara applicerbart på A320 NEO, utan det går att utföra på 

alla olika flygplanstyper. Självklart så skulle alla flygbolag behöva anpassa sig efter sina 

operationer, men själva grunden i detta arbete går att applicera för alla.   
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8. Slutsatser 
I detta arbete har en undersökning om vilket underhållkoncept som passar bäst för SAS 

operationer utförts, och med hjälp av en checkpaketering presenterats. Paketeringen har 

utförts för att optimera utnyttjandet av checkarna för att få ett så kostnadseffektivt underhåll 

som möjligt. Genom en simulering kunde man sedan se vilket koncept som var det optimala. 

Kostnadsskillnaden mellan koncepten resulterade i 91 515 SEK per flygplan och år. Om det 

slås ut på alla 30 flygplan under ett år blir skillnaden 2 745 450 SEK. Det blev då uppenbart 

att det enbart fanns ett relevant koncept och det visade sig att fortfarande vara ett 24 månaders 

koncept som är optimalt och mest kostnadseffektivt.  

24 månaders paketeringen som tidigare presenterats är den som genom simuleringen visade 

sig vara den mest kostnadseffektiva. För att paketeringen skall fungera så måste man begränsa 

sitt utnyttjande av flygplanen. Det var nämligen många underhållsåtgärder vars intervall 

förföll strax innan en stor underhållscheck. Med en minimal begränsning från 6 FC till 5,7 

FC/dag och 8,5 FH till 8,2 FH/dag, har alla de åtgärderna paketerats in i checkar.  

Målet med arbetet är nått då frågeställningen är besvarad. C-checkarna har optimerats genom 

en paketering och ett 24 månaders koncept har bevisat sig vara det mest kostnadseffektiva. 24 

månaders konceptet passade även bäst för SAS operationer.  
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9. Framtida arbete 
Detta arbete har varit inriktat mot att bygga upp nya checkar genom en paketering och sedan 

jämföra de olika koncepten för att se vilket som är mest kostnadseffektivt. Det som återstår att 

göra är att beräkna materialkostnaden och ta hänsyn till en åldringsfaktor för flygplanen. 

Detta bör göras för att få en bättre koll om vad underhållet kommer att kosta i slutändan. 

Resultatet av detta arbete har inte tagit med dessa, då de inte ger någon skillnad i kostnad 

mellan de olika koncepten.  

Den nya paketeringen har inte jämförts med det gamla konceptet som SAS i dagsläget 

använder sig av. Detta skulle vara en intressant beräkning att göra för att se vad man kan 

spara på att paketera ihop underhållsåtgärderna till större checkar. Då många fler 

underhållsåtgärder läggs in i större checkar kommer kostnaden på dessa att minskas, vilket i 

sin tur även bör leda till att hela konceptet blir mer kostnadseffektivt. Då 

Underhållsåtgärderna har paketerats minimerar man även riskerna för den mänskliga faktorns 

påverkan inom planeringsarbetet.  
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Dear Colleagues, 
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