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Sammanfattning 
 
I dagsläget utgör flygets utsläpp globalt 2,6% av de totala koldioxidutsläppen. En dellösning 
för att reducera utsläppen under taxningsprocessen är att använda elektriska taxningssystem 
istället för flygplanets huvudmotorer eller bogserfordon. Syftet med arbetet är att analysera 
tekniska och miljömässiga förutsättningar med konceptet EGTS för att reducera ett 
trafikflygplans miljöpåverkan under taxningsfasen. Vi genomförde en litteraturstudie på tre 
olika Electric Taxi System (ETS) för att få en bred kunskap om systemen. Därefter gjorde vi 
en jämförelse mellan de tre olika ETS-systemen med syfte att kunna välja det taxningssystem, 
som hade störst potential att kunna bidra till reducering av de emissioner som släpps ut under 
taxningsfasen. EGTS bedömdes vara det mest passande konceptet för gröna 
taxningsprocesser. Resultaten togs fram genom beräkningar och analyser avseende emissioner 
och bränsleförbrukning, vilka är baserade på FOI3-metoden, ICAO:s databas och Safran- & 
Honeywells modeller. Analys och tolkning av erhållna resultat visar att konceptet EGTS leder 
till bränslebesparing och reducering av emissioner med upp till 56 % samt två minuters 
tidsbesparing under taxningsprocessen. 
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Abstract 
 
Today, aircraft emissions represent 2.6% of total global CO2 emissions. A partial solution to 
reduce emissions during the taxiing process is to use an electric taxi system instead of the 
aircraft's main engines as well as the towing vehicles. A literature review was conducted on 
three different Electric Taxi System (ETS) to gain a wider insight into the systems. Through 
the literature study, a comparison was made between the three different ETS in order to 
choose the most appropriate taxiing system that could reduce emissions emitted during the 
taxiing. EGTS was chosen as the most suitable concept for a greener taxiing process. The 
results were obtained through calculations and analyzes of emissions and fuel consumption 
based on the FOI3 method, ICAO database, and Safran & Honeywell models. In conclusion, 
the results showed that the EGTS concept results in fuel saving and emission reduction up to 
56 % and two minutes of time saving during the taxiing process. 
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Nomenklatur 
 
Förkortning    Förklaring 

APU    Auxiliary Power Unit 

BAe    Brittish Aerospace 

CH4    Metan 

CO2    Koldioxid 

CS    Certification Specifications 

DC    Direct Current 

EASA    European Aviation Saftey Agency 

EGTS    Electric Green Taxiing System 

ETS    Electric Taxiing System 

E-taxi    Electric Taxiing 

FOD    Foreign Object Debris 

FOI    Totalförsvarets forskningsinstitut 

HC    Kolväte 

HP    Horse Power 

H2O    Vattenånga 

IAI    Israeli Aircrafts Industries  

ICAO International Civil Aviation 
Organisation 	

	
MLG    Main Landing Gear 

NLG    Nose Landing Gear 

N2O    Dikväveoxid 

O3    Ozon 

WACU    Wheel Actuator Control Unit 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund  
Växthuseffekten är en process som gör att solens värme stannar kvar i jordens atmosfär, vilket 
i sin tur leder till en global uppvärmning. Det leder till att temperaturen stiger samt att 
klimatet förändras, vilket kan leda till negativa effekter i världen. Växthuseffekten uppstår 
framför allt genom växthusgaser, som till exempel vattenånga (H2O), koldioxid (CO2), 
dikväveoxid (N2O), metan (CH4) och ozon (O3). Växthusgaserna produceras från transporter, 
el-värmeproduktion, industri, avfall m.m. CO2 utgör den största utsläppsmängden bland alla 
avgaser. Orsaken till att det släpps ut stora mängder av CO2 är bl.a. användningen av fossila 
bränslen såsom olja, bensin, diesel, fotogen m.m. [1, s.1]. Figur 1visar hur mycket utsläpp 
som sker från de nationella utsläppen [2]. 

 

 
Figur 1. Utsläpp av koldioxid från nationella utsläpp år 2015. [2] 

 
Inrikes transporter som långtradare, fartyg och flygplan bidrar med ca 30% av 
växthusgasutsläppen i Sverige. Dessa transportslag drivs av fossila bränslen, som genererar 
koldioxid vid förbränningen. Den största utsläppsmängden från inrikes transporter kommer 
från vägtrafiken, som är dominerande när det gäller transporter. I figur 2 visas hur mycket 
utsläpp, som sker från de olika trafikslagen. [3, s.61] 

 

 
Figur 2. Utsläpp av koldioxid från inrikes transporter år 2015. [4] 

 
Den fortsatta ökningen av flygtrafiken innebär att flygets miljöpåverkan leder till en negativ 
hållbar utveckling. Flygplan genererar utsläpp till atmosfären. Globalt utgör flygets utsläpp 2-
3% av de totala koldioxidutsläppen. I luften påverkar flyget miljön framför allt genom 
emissioner av koldioxid, kväveoxid, vattenånga och buller. [5] Ett subsonic flygplan flyger på 
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9–13 km höjd, vilket benämns för den övre troposfären och nedre stratosfären. Vid de 
höjderna släpps det ut avsevärda mängder av partiklar och avgaser som påverkar ozonet 
negativt. Ozonet är en växthusgas som skyddar jordens yta från den skadliga ultravioletta 
strålningen. NOx -utsläppen från subsonic flygplan år 1992 beräknas ha ökad 
ozonkoncentrationerna upp till 6%. Denna ökning av ozon väntas stiga till ca 13 % fram till 
2050. Dessa ökningar kommer att värma jordens yta, eftersom NOx-utsläppen påverkar 
ozonskiktet negativt. NOx kan även leda till övergödning och försurning av skog, mark och 
vatten samt negativa hälsoeffekter.   
 
Flygplanets rörelse på marken mellan terminaler, hangarer och landningsbanor kallas för 
taxning. Taxningen utförs på två olika sätt, dels med hjälp av bogserfordon och dels via 
flygplanets egna motorer. Båda sätten påverkar miljön och de närboende på ett negativt sätt, 
eftersom det bildas växthusgaser och buller vid förbränningen av fossila bränslen från både 
bogserfordon och flygplan. [6, s.99–101] 
 
En dellösning på dessa problem är att installera ett system som reducerar utsläppen, FOD och 
buller under flygplanens taxning. Systemet ETS (Electric Taxiing System) är en metod som 
driver flygplanet mellan terminal och rullbana utan att använda huvudmotorerna. ETS är en 
elektrisk taximetod som reducerar utsläpp, buller samt FOD-skador under flygplanens 
taxning. ETS delas in i olika koncept men varje koncept har en egen förmåga att taxa 
flygplanet. Koncepten kan vara interna eller externa. Det interna systemet är installerat på 
flygplanet och använder sig av den elektriska energi som erhålls från flygplanets Auxiliary 
power unit (APU) såsom EGTS (Electric Green Taxiing System) och WheelTug. Det externa 
systemet utgörs av ett elektriskt bogserfordon som kallas för Taxibot.[7] 
 
En möjlighet som kan utnyttjas med interna ETS är att få spinning på däcken inför sättningen 
på rullbanan. Detta leder i sin tur till mindre slitage på däcken. Det finns även många fördelar 
med att spinna upp däcken innan landningen, som t.ex. ökat antal landningar med däcken. Det 
är både ekonomiskt och miljövänligt [8]. Ett däck används under 650 landningar innan det 
byts ut men genom EGTS så kan däcken användas fler antal gånger [9]. Eftersom interna ETS 
hjälper däcken att få rotation, kommer friktionen mot landningsbanan att minska och detta 
leder till att däcken kan användas vid flera antal landningar än vanligt [8]. 
 
1.2 Problemställning 
Flygplan, som har turbojetmotorer, drar mycket bränsle under taxningsfasen. Ett bra exempel 
på flygplan är Avro RJ 100 som har fyra turbojetmotorer. Genom att installera EGTS ökar 
flygplanets grundtomvikt, vilket medför problem som kommer att belysas i projektet. 
 
Frågeställningen i arbetet är följande:  
 

• Vilka tekniska och miljömässiga för- och nackdelar medför konceptet EGTS? 
 
1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att analysera tekniska och miljömässiga förutsättningar på konceptet 
EGTS för att reducera ett trafikflygplans miljöpåverkan under taxningsfasen.  
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1.4 Avgränsning 
Vi har valt en avgränsning när det gäller däckslitagedelen, eftersom det skulle kräva arbete 
motsvarande ytterligare ett examensarbete. Det utgör ett intressant ämne som skulle kunna 
utvecklas i framtiden för ett miljövänligt och ekonomiskt flyg.  
 
Ytterligare en avgränsning som vi valt är certifieringsprocessen för Avro RJ 100. Innebörden 
av det är att flygplanet är godkänt från EASA CS för att kunna installera EGTS utan att det 
uppstår några problem eller särskilda krav.   
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2. ETS (Electric Taxiing System) 
Dagens forskning har ett uttalat syfte att bidra till utvecklingen av ett hållbart trafikflyg, 
eftersom de flesta flygplatser runtomkring i världen har begränsad kapacitet och intensiv 
trafik under taxningsfaserna. Antal flygplan och flygningar ökar inom ett årligt intervall på 2–
7 procent. Bränslebesparing och reducerad miljöpåverkan är de främsta anledningarna till 
varför ETS har utvecklats.  
 
Idag finns tre olika huvudaktörer på ETS-marknaden, nämligen Taxibot, EGTS och 
WheelTug. Systemen delas in i två kategorier via internt och externt system. Internt system är 
den typen som är installerad på flygplanet såsom EGTS och WheelTug. Det externa systemet 
kan kopplas till och av på flygplanet. Taxibot är ett bra exempel på det externa systemet.  
EGTS, WheelTug och Taxibot är designade för trafikerade flygplatser fast på olika sätt, vilket 
gör att de kan ha olika för- och nackdelar. Det finns även fördelar med ETS som kan minska 
incidenter, skador och effekterna av jetstrålen. I vissa situationer kan ett flygplan få ”holding 
area”, d.v.s. att det kan få vänta på en terminal. Under tiden som flygplanet väntar, är 
huvudmotorerna igång och släpper kontinuerligt ut avgaser. Detta påverkar miljön och 
flygplatsen negativt.  Dessa system ger en möjlighet att reducera bränsleförbrukning, buller, 
främmande föremål (FOD) och utsläpp under taxningen [7, s.5–7]. 
 
FOD (Forigen object damage) betyder främmande föremål, som orsakas av partiklar som sugs 
in i flygplanets huvudmotorer under flygplanets rörelse på marken och i vissa faser av 
flygningen. Det finns två typer av FOD, mjuka och hårda FOD. De mjuka är fåglar, is, plast 
m.m. och de hårda är stenar, metallpartiklar, underhållsverktyg m.m. [10, s 1-3]. 85% av 
uppkomna skador på flygplanen är orsakade av FOD. Med hjälp av ETS kan risken av skador 
reduceras upp till 75%, vilket leder till ekonomiska besparingar och mindre förseningar för 
flygbolagen. [11, s.84] Genom ETS kommer flygplanets huvudmotorer att kräva mindre 
underhåll, eftersom de inte används under taxning [7, s.5–7]. I detta kapitel kommer tre 
elektriska taxningssystem presenteras och redovisas. 
 
2.1 Taxibot 
Taxibot är ett system som utgörs av ett modifierat bogserfordon. Enheten drivs av en elmotor 
istället för bränsle för att kunna taxa flygplanet. Systemet är utvecklad av IAI (Israeli 
Aircrafts Industries). Projektet har testats av Lufthansa på Frankfurt flygplats och försöken 
resulterade i bra resultat. Taxibot kopplas till flygplanets noshjul (NLG), som lyfts upp från 
marken och placeras på en s.k. Vehicle Turret. Figur 3 visar hur en Vehicle Turret ser ut. [12, 
s.17–19] 
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Figur 3. Egen bearbetning av (Taxibot front wheel lock, Wide body Taxibot testing). [12 

s.17-19] 
 

Taxibot är som ett vanligt bogserfordon som är designat för både Wide- och Narrow body 
flygplan. Med Wide-body avses ett flygplan som kan ta mellan 180 och över 400 passagerare 
[13]. Skillnaden mellan Taxibot och traditionella bogserfordon är att piloten styr Taxibot 
under taxningen, eftersom den är kopplad till cockpit. Styrningen av Taxibot sker via sensorer 
och överförs till dragenheten. Den bromsas när piloten bromsar. Sensorerna fångar upp 
signalerna och skickar dem vidare till Taxibot så att den stannar. Den mest kraftfulla 
Taxiboten har 1500 HP och kan bogsera en fullastad A380 upp till 20 knot (37 km/h). Efter 
fullgjord taxning frigörs enheten från flygplanets noshjul och då kan Taxiboten återgå till 
terminalen med hjälp av en förare som sitter i själva Taxiboten. Därefter kan piloten starta 
huvudmotorerna för att sedan starta på anvisad rullbana. En fördel som uppstår med Taxibot 
är att den kan användas för flygplan som inte har APU. [12, s. 17–18] 
 
2.2 WheelTug 
WheelTug är ett system som är monterat på flygplanets noshjul och erhåller ström från 
flygplanets APU, som är placerad i den bakre delen av flygplanet. Utvecklingen av WheelTug 
har genomförts i samarbete mellan Chorus Motors och Boeing. Idén till systemet dök upp 
under 2004 och började utvecklas fram till 2012 då konceptet presenterades för första gången. 
[7, s.5–7] Mer än 15 flygbolag har skrivit kontrakt med WheelTug för att installera systemet 
på sina Boeing 737 och Airbus A320 [14, s.3–4]. 
 
Genom att installera WheelTug på flygplanen kommer flygbolagen att minska sina 
bränslekostnader och därmed reducera miljöpåverkan. När flygbolagen har installerat 
WheelTug, får flygbolagets ingenjörer utbildning på WheelTugs underhåll med certifikat från 
WheelTug-bolaget. En möjlighet som kan utnyttjas är att det går att ta bort WheelTug från ett 
flygplan med enkla åtgärder. Om ett bolag har leasat ett flygplan, kan de demontera systemet 
och lämna tillbaks flygplanet på ett enkelt sätt. [14, s.3–4] 
 
Det går även att installera WheelTug på militära flygplan och privata jetflygplan. WheelTug 
är designat för medelstora flygplan s.k. Narrow-body flygplan, som rymmer ca 90–175 
passagerare. [13] Systemet kräver inte en modifierad APU, eftersom WheelTug bara har en 
elmotor och inte två elmotorer som EGTS. Detta leder till att enheten inte drar lika mycket 
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ström. Systemet väger ca 140 kg och medger taxningsfarter upp till 7-10 knots (13-18 km/h). 
[7, s.5–7] 

 

 
Figur 4. Olika komponenter i WheelTug systemet. [15] [16, s.36] 

 
WheelTug består av fem olika komponenter, som kommunicerar med varandra för att få 
systemet att fungera. Första komponenten kallas för 1. Pilot Interface Unit. Det är en enhet 
som innehåller styrspak, brytare samt indikatorer för att aktivera, inaktivera systemet och 
framförallt för att styra den elektriska motorn i systemet. Den andra komponenten är 2. 
Inverter, vilken har som uppgift att omvandla ström till instruktioner för att kunna styra själva 
konceptet. Den tredje komponenten är 3. Wire Harness, som är kopplad mellan 1. Pilot 
Interface Unit, 2. Inverter och 4. Wheel Actuator. 3. Wire Harness uppgift är att styra och 
skydda systemets kablar. Därefter kommer 4. Wheel Actuator, som är den elektriska motorn 
som driver flygplanet under taxningen. Den sista komponenten är en modifierad 5. APU 
Generator, som levererar den ström som krävs för hela systemet. 
  
En nackdel är att WheelTug är monterad på noshjulet, eftersom noshjulet i ett flygplan är 
designat för att vara så lätt som möjligt. Stötdämparen som finns i noshjulet tål inte hög vikt 
till skillnad ifrån huvudlandställen, som klarar av hög vikt och uppkomna vibrationer vid 
landningen. [17, s.47] 
2.3 EGTS 
EGTS (Electric Green Taxiing System) har utvecklats och presenterats av Honeywell 
Aerospace och Saffran i Paris år 2011. EGTS är ett system som driver flygplanet under 
taxningsfasen utan att använda flygplanets huvudmotorer. Systemet är uppbyggt av två 
elektriska motorer, som är monterade på huvudlandställen. Varje elmotor väger ca 150 kg och 
drivs med hjälp av flygplanets APU (Auxiliary Power Unit).  EGTS är monterad mellan 
däcken på flygplanets huvudlandställ (MLG) och är designad för att klara av den värme som 
produceras från bromsarna. När det gäller huvudlandställen, har de en modifierad Wheel & 
brake eftersom en Actuator är installerad på landningsstället. [17, s.40–42] EGTS är designad 
för Narrow-body flygplan. Avro RJ 100 utgör därmed ett bra val, eftersom flygplanstypen 
rymmer upp till 112 passagerare. 
 
Med hjälp av EGTS kan flygplanet taxa både bakåt och framåt utan att vara beroende av 
bogserfordon eller sina egna huvudmotorer. De elektriska motorerna, som är placerade på 
huvudlandställen, får ström från en modifierad APU-generator. Den levererar mer ström än en 
vanlig generator och drivs av Jet A-1 bränsle. Med EGTS är det möjligt att taxa i farter mellan 
20–25 knop (37–45 km/h). [18] EGTS har en kontrollenhet som hjälper piloterna att styra 
riktning och hastighet av flygplanet under taxningen. [19] 
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2.3.1	EGTS	komponenter	
EGTS består av fem komponenter som driver, kontrollerar och övervakar systemet.  
1. Interface	Unit.	
2. EGTS	Controller.	
3. WACU	(Wheel	Actuator	Control	Unit).	
4. Wheel	Actuator.	
5. APU	generator.	

	

 
Figur 5. EGTS Schematic Architecture. [15] [20, s.6] 

 
En Interface Unit är en styrenhet, som piloterna använder för att att driva flygplanet framåt 
eller bakåt under taxning. Komponenten sitter i cockpit mellan pilotstolarna. Den andra 
komponenten är EGTS Controller, som är uppbyggd av power conversion, actuator control 
software, actuator monitoring, actuator drive. Komponentens uppgift är att ta emot signaler, 
som skickas från Interface Unit. Sedan omvandlas dessa signaler till ström och skickas vidare 
till andra EGTS-komponenter. EGTS Controller sitter i avionikfacket i flygplanet. Efter att 
EGTS controller har skickat sina signaler, tar WACU emot signalerna och omvandlar dem till 
instruktioner. Därefter skickas dessa instruktioner vidare till en elektrisk motor i vardera 
huvudhjulstället (Wheel Actuator), som i sin tur omvandlar dessa instruktioner till 
vridmoment och rörelse av flygplanet. Wheel Actuator är en intelligent enhet med inbyggd 
logik, som tolkar och omsätter instruktioner till kraft. WACU är placerad i flygplanets bakre 
lastrum. [17, s.40–42] 
 
Wheel Actuator är uppbyggd av Wheel Interface, koppling, växellåda, fläkt och en 
permanentmagnetmotor (DC). Wheel Actuator är en elektrisk motor som sköter flygplanets 
rörelse under taxning och är monterad på huvudlandställen mellan däcken och nära 
bromsarna. Enheten kan bli överhettad, eftersom den ligger nära bromsarna. Därför finns en 
fläkt, som är installerad för att minska värmen. Det finns även en mekanisk koppling som 
befinner sig mellan Wheel Actuator och själva däcken. [21, s.8] [6, s.99–101] [22, s.8] Hela 
systemet drivs av en modifierad APU-generator, som levererar ungefär 111 KW, varav 
elmotorerna i huvudställen kräver 100 KW och resten av komponenterna 11 KW [16, s.26]. 
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2.4 Jämförelse mellan EGTS, WheelTug och Taxibot 
EGTS, WheelTug och Taxibot fyller en gemensam funktion, nämligen att bogsera flygplan 
men de tre koncepten skiljer sig en del ifrån varandra. Av dessa tre koncept har vi valt det 
som passar in bäst på flygplanet Avro Rj 100. 
 
Tabell 1. Jämförelse mellan EGTS, WheelTug & Taxibot [7, s.8] [12, s.17–18] 
Kriterier EGTS WheelTug Taxibot 
Tilläggsvikt Ca: 400kg Ca:140 Kg Ingen 
Installation Huvudlandställ Noshjul Externt 
Energikälla APU APU Batterier 
Max hastighet 37 km/h 18 km/h 42 km/h 
Flygplanstyp Narrowbody Narrowbody Narrow- & Wide body 
 
Anledningen till att de fem kriterierna i tabell 1 valdes var för att jämföra de skillnader och 
likheter som finns hos de olika koncepten. Baserade på sammanvägningar av kriterierna valde 
vi det mest effektiva ETS-systemet. Tilläggsvikten på flygplanet är en viktig aspekt att beakta 
för att kunna se vilket koncept som kommer att orsaka lägst tilläggsvikt på flygplanet under 
flygningen. Installationen av de tre koncepten och var de är placerade på flygplanet är viktigt 
att jämföra för att se vilka nack- och fördelar det innebär. När det gäller energikälla och hur 
dessa koncept drivs, är det viktigt att kunna jämföra hur de påverkar miljön ur olika aspekter. 
Hastigheten är en viktig faktor under taxningen, eftersom det varken ska gå för fort eller 
långsamt. Därför har hastigheten jämförts för att kunna bedöma vilket av dessa tre ETS-
system som är effektivast under taxningsfasen. Flygplanstyp finns med i jämförelsen för att 
kunna se vilka flygplan som koncepten tål att bogsera. [7, s.5–7] 
 
Det visar sig att alla tre koncepten har sina för- och nackdelar. En nackdel som gäller både 
EGTS och WheelTug är att det leder till en ökad grundtomvikt för flygplanet medan taxibot 
inte har det. Däremot kan man taxa snabbare med EGTS och WheelTug jämfört med Taxibot, 
eftersom kopplingsprocessen till flygplanet tar längre tid. En fördel med Taxibot är att den 
drivs med batterier. Detta till skillnad från EGTS och WheelTug, som drivs av APU som 
använder sig av Jet A-1, d.v.s. fossila bränslen. Taxibot och EGTS har nästan samma 
taxningshastighet, som ligger på 37-42 km/h. Däremot är taxningshastigheten med WheelTug 
bara 18 km/h. En nackdel med WheelTug är att det blir svårt att styra flygplanet, eftersom 
extra vikt läggs på noshjulet. [17, s.40–42] [7, s.5–7] [12, s. 17–18] 
 
 
EGTS och WheelTug är designade för medelstora flygplan, d.v.s. narrowbody flygplan 
medan Taxibot är designat för att bogsera både narrow- och wide body flygplan. En nackdel 
med att använda Taxibot är att den kan skada flygplansstrukturen när den kopplas till och av 
vid bogsering av ett flygplan. Den kräver även en förare för att återgå till hangaren. Det blir 
även mycket trafikrörelser mellan landningsbanan, hangarer och terminaler, som kan leda till 
olyckor. Dessa nackdelar förväntas orsaka extra kostnader, såsom bogserunderhåll, 
strukturunderhåll, medarbetare m.m. EGTS och Wheeltug behöver ingen extra personal för 
bogserprocessen, vilket leder till enklare och säkrare taxning. [18] [13] [12, s.17–19] 
 
Efter jämförelsen av dessa tre ETS, visar det sig att EGTS passar bäst som taxningsmetod. 
Den är snabb under taxningsfasen och den påverkar inte huvudlandställen, eftersom 
landställen tål extra vikt. EGTS kan även utnyttjas för att få spinning på däcken inför 
sättningen på rullbanan, vilket i sin tur reducerar däckslitage på huvudlandställen. Den 
möjligheten kan bara användas med EGTS, eftersom sättningen i landningsfasen sker först 
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med huvudlandställen. Det är även mycket miljövänligare att använda EGTS inför 
landningen, eftersom det är mer däcksyta på huvudlandställen än vad det är på noshjulet. 
Systemet kommer även att minska struktur- och landställsskador på flygplanet, eftersom 
bogserfordon inte kommer att användas under taxning. [7, s.40–47] [12, s.17–19] 
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3. Metod  
I metodavsnittet har vi skrivit om hur arbetsprocessen i projektet genomförts, d.v.s. sökning 
av vetenskaplig litteratur, intervjuer, analys och andra källor. Vi har även beskrivit varför vi 
har valt de källor som vi använt under projektet. Vi har även modifierat och bearbetat vissa 
figurer i kapitlen om teori, metod och resultat. Anledningen är ett behov av att bearbeta 
tidigare modeller för att de ska i högre grad anpassas för våra syften.   
 
3.1 Vetenskaplig arbetsmetodik  
Vi började med att skapa en preliminär disposition, d.v.s. en skiss för arbetet eftersom det är 
bra att ha en modell för arbetets genomförande. Vi har använt oss av teoretiska perspektiv, 
d.v.s. vi analyserade samt tolkade olika data utifrån vetenskapliga artiklar, rapporter, 
enkätundersökningar och examensarbeten. Val av teori har baserats på frågeställningen och 
det teoretiska perspektiv vi själva har ansett vara passande. Metodkapitlet är centralt för att få 
en koppling mellan teori, metod, resultat och analys. Vi har redogjort för vilka metoder, som 
vi har använt oss av för att komma fram till våra resultat. Vårt arbete är baserat på teoretiska 
litteraturstudier med innebörden att vi har tidigare forskning som utgångspunkt vid 
framtagande av våra resultat. [23 s.19,25] Den typ av enkät som vi har valt innehåller öppna 
frågor, d.v.s. frågor utan fasta svarsalternativ. Anledningen till att vi har valt öppna frågor är 
att vi ska få så fylliga svar som möjligt. [24 s. 23-24] 
	
3.1.1	Datainsamling 
Datainsamlingen har i första hand utförts genom litteratursökning samt två enkäter. När det 
gäller litteratursökning, har vi använt oss av relaterade sökord som är passande för ETS-
studien. De sökord som vi sökte på var följande: ETS, EGTS, WheelTug, Taxibot, E-taxi, 
Avro RJ 100 m.m. Genom MDH:s databaser IEEE och Google Scholar sökte vi vetenskapliga 
artiklar och examensarbeten för att kunna komma fram till våra resultat.  
 
Bränsleförbrukning, beräkningsmodeller, emissioner och taxningstider för olika flygplatser i 
Sverige har inhämtats från Swedavia och ICAO:s databas. Teorikapitlet är baserat på olika 
vetenskapliga artiklar och internationella mastersuppsatser inom forskningsfältet. Angående 
EGTS har Honeywell & Safran utgjort källa när det gäller t.ex. komponenter, segment och 
beskrivning av själva konceptet. 
 
Vi har utfört två enkäter som underlag för arbetet samt för att få information för det vi var i 
behov av. När det gäller data för flygplanet Avro RJ 100, upprättade vi en frågeguide med 
frågor som vi sedan skickade till ingenjör Christer Ahlbin vid flygbolaget BRA. Vi har även 
utfört en enkät med frågor, som berör bogserfordon. Enkäten har vi skickat till 
underhållsingenjör Yasser Sabah vid Swedavia. Anledningen till att vi utformade en enkät 
gällande bogserfordon var för att se vilka nack- och fördelar det finns med bogserfordon. 
 
3.1.2	Urval	
En anledning till att vi valde Avro RJ 100 beror på att vi tidigare har haft kontakt med 
flygbolaget BRA, som har denna typ av flygplan i sin flotta. 
 
Det finns olika turbojetmotortyper som passar in på Avro RJ 100. Dessa motortyper är 
ALF502 R-3, ALF502 R-3A, ALF502 R-5 och LF507-1H som är tillverkade av Textron 
Lycoming. Flygbolaget BRA har LF507-1H motorer i sin Avro RJ 100 flotta. [25] [9] [26]  
Eftersom Avro RJ 100 har fyra turbojetmotorer som drar mycket bränsle under taxning, kan 
EGTS vara lämplig för just den typen av flygplan för att reducera bränsleförbrukningen. 
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Ytterligare en fördel är att Avro RJ 100 har APU som kan leverera ström till EGTS, vilket 
kommer att underlätta installationen av EGTS. Dessutom har flygbolaget BRA omfattande 
information/data, som kan användas för att utföra projektet. Orsaken till att vi valde EGTS 
redovisas under delkapitlet 2.4, där jämförelser mellan EGTS, WheelTug och Taxibot 
utfördes. 
 
3.2 Analysmetoder 
Efter att vi har samlat in all data och information som behövs för att utföra arbetet, har vi 
beskrivit hur vi har gått tillväga för att få fram resultat i kapitel 4. Information och data, som 
vi fick ifrån flygbolaget BRA, har använts för att belysa viktförändringar. Genom att beräkna 
vikten på det bränsle som förbrukas under taxning utan EGTS, har vi erhållit data om hur 
mycket bränsle som kan tas bort efter installationen av EGTS på flygplanet. Med hjälp av 
flygbolaget BRA har vi beräknat skillnaden i bränsleförbrukning per minut med och utan 
EGTS på Avro RJ 100 enligt följande formler: 
 
APU bränsleförbrukning + Huvudmotorer bränsleförbrukning = bränslemängd under taxning 
 
Förbrukningutan EGTS – Förbrukningmed EGTS = skillnaden i bränsleförbrukning 
 
Bränslebesparing * antal LTO-cykler = antal kg bränslebesparing/dag 
 
Enligt Flygbolaget BRA gör en Avro RJ 100 sju landningar/dag. Totalt utför alla Avro RJ 100 
i flottan: 
 
Antal landningar/dag * antal flygplan = antal landningar för alla Avro RJ 100/dag 
 
Besparat bränsle per dag/flygplan * antal flygplan = flottans bränslebesparing/dag. 
 
Emissionerutan EGTS – Emissionermed EGTS = reducering av emissioner 
 
Taxningstid utan EGTS – Taxningstid med EGTS = Tidsbesparing. 
 
Efter att utfört dessa beräkningar har vi fått fram hur mycket bränsle Avro RJ 100 kan spara 
på en dag. Den beräknade bränslebesparingen innebär reducerad bränslevikt, som i sin tur kan 
balansera hela eller delar av den viktökning som installationen av EGTS medför.  
 
3.2.1	FOI3-metoden	
FOI3-metoden används för att beräkna emissioner och bränsleförbrukningen för olika faser 
under en flygning från start till landning. De utsläpp som kan beräknas är CO2, CO, HC, NOx 
och SO2 [27, s.11]. Genom att använda FOI3-metoden i kombination med de data som 
behövs, kan vi beräkna de emissioner som flygplan släpper ut. Följande data krävs för att 
beräkna utsläppen i kapitel 4 [27, s.15–16]: 
 
• Totala	antalet	flygningar.	
• Totala	mängden	förbränt	bränsle.	
• Nationella	flygningar.	
• Utsläppen	vid	flygplatserna	vid	taxning.	
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Enligt ICAO är standardtiden för taxning 26 min, vilket inkluderar intaxning (13 min) och 
uttaxning (13 min). För Arlanda så är intaxning (5,3 min) och uttaxning (9,6). Angående 
övriga flygplatser, används schablontider som utgör fem minuter för intaxning och tre minuter 
för uttaxning. Se tabell 3. 
 
Tabell 3. Generella taxningstider [27, s.18] 
Flygplats Uttaxning (min) Intaxning (min) 
Stockholm Arlanda 9,6 5,3 
Göteborg Landvetter 6,4 2,1 
Malmö Sturup 5 3 
Övriga inrikes 5 3 
Utrikes 13 13 
 
Emissioner från CO, HC och NOx kan beräknas för nio olika faser av en flygning. Detta 
illustreras i nedanstående modell där FC är Fuel Consumption [27, s.19]: 
 
Bränslemängden[kg] = FCtaxiout[kg] + FCtakeoff[kg] + FCclimbout[kg] (takeoff part of LTO) 

        + FCclimb2[kg] + FCcruise[kg] + FCdescent2[kg] (climb and decent to and from cruise) 
         + FCapproach[kg] + FClanding[kg] + FCtaxiin[kg] (landing part of LTO) 
 
För vår analys beräknas bränsleförbrukningen enbart under taxningsfaserna enligt följande 
formel:  
 
Bränslemängd[kg] = FCtaxiout[kg] + FCtaxiin[kg] (taxiing) 
 
För att beräkna hur mycket CO2 som släpps ut, multiplaceras förbränt bränsle med faktor 3,16, 
vilken är bestämd av HCR som är 1,92, d.v.s. (väte-kol-förhållande) för bränslet JET A-1. 
Jet A-1 innehåller 0,5 g svavel för varje kg bränsle. Under förbränningsprocessen av bränslet 
bildas svaveldioxid (SO2). SO2 beräknas genom att multiplicera svavelinnehållet i JET A-1 
med förbrukat bränsle gånger två [27, s.19–21]. Se tabell 4. 
 
Tabell 4. Samband mellan förbränt bränsle, CO2, SO2 och använd energi [27, s.21]. 
Formel Enhet 
CO2 = förbränt bränsle * 3,16 [kg]        [kg] 
SO2 = förbränt bränsle / 1000 [kg]         [kg] 
Energi = förbränt bränsle * 11,95 [kg]         [kWh] 

	
3.2.2	ICAO	Databas	
Enligt ICAO Databas finns det datablad för alla motortyper med deras specifikationer, 
emissioner, buller och andra värden. ICAO Annex 16 volume II är ett appendix som beskriver 
hur det går till för att få fram olika utsläppsvärden för motorer beroende på motorns 
specifikationer [28]: 
 
Hydrocarbons (HC): Dp /Foo = 19,6  
Carbon monoxide (CO): Dp /Foo = 118 
Oxides of nitrogen (NOx): Dp /Foo = 40 + 2πoo = 66 
Smoke Number = 83.6 (Foo)–0.274 = 32 
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πoo står för Pressure Ratio, d.v.s. motorns tryckförhållande. Foo står för Rated Output, d.v.s. 
märkeffekten i Kilo Newton. Dp står för Mass of Pollutant, d.v.s. mängden föroreningar. [28] 
Med dessa ekvationer får vi fram värden som multipliceras med de procentsatser som finns i 
tabell 5. För att få fram värdet på HC har vi använt formeln Dp /Foo = 19,6, som sedan 
multiplicerats med procentvärdet i tabell 5 som är 85,2 %. HC-värdet blir 16,7 enligt tabellen. 
Genom formlerna har ICAO räknat fram olika värden som visas i tabell 5 för HC, CO, NOx 
[27]. 
 
Tabell 5.  Regelbundna data för motorn LF507-1H [26]  

	

Tabell 6 visar data för motorn LF507-1H, som sitter i Avro RJ100. Genom tabellen har vi fått 
fram de emissioner som släpps ut under taxningsfasen. Enligt ICAO är taxningstiden 26 
minuter. Eftersom Avro RJ 100 flyger inrikes har vi använt oss av FOI3-metoden, som visar 
olika taxningstider inrikes. Enligt tabell 6 har bränsleflödet, HC, CO och NOx beräknats.  
 
Tabell 6. Mätdata för motorn LF507-1H [26] 

 

3.2.3	Safran	&	Honeywell	
Saffran och Honeywell har skapat modeller för taxningsprocessen när det gäller med och utan 
EGTS. Modellerna visar de olika stegen som sker under taxning. Under uttaxning utan EGTS 
utförs taxningsprocessen genom att bogsera flygplanet med bogserfordon. Samtidigt startas 
huvudmotorerna med hjälp av flygplanets APU under de första tre minuterna, sedan sker 
taxning med hjälp av huvudmotorerna. 
 
Genom att använda EGTS under uttaxning sker taxningen på ett annorlunda sätt. EGTS 
startas med hjälp av APU:n, som är igång hela tiden för att leverera ström till EGTS som 
driver flygplanet under taxningen. Under de tre sista minuterna innan take-off  startas 
huvudmotorerna för att värmas upp. Genom att använda EGTS sparas två minuter under 
uttaxning. Se figur 6. [29, s.20-21]. 
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Figur 6. Egen bearbetning av modell för uttaxning av Saffran och Honeywell [29, s.20-
21]. 
 
När flygplanet landar utan EGTS under intaxningsprocessen, används flygplanets 
huvudmotorer konstant under hela taxningen. När flygplanet landar med EGTS under 
intaxningsprocessen, stängs huvudmotorerna av efter en minut av landningen samtidigt som 
APU:n startas för att leverera ström till EGTS. [29, s.20-21]. 
 

 
Figur 7. Egen bearbetning av modell för intaxning av Saffran och Honeywell [29, s.20-
21]. 
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4. Analys och resultat 
Genom att utföra beräkningar gällande bränsleförbrukning och emissioner samt analysera 
taxningstider under inrikesflygningar, redovisar vi vilka tekniska och miljömässiga för- och 
nackdelar som konceptet EGTS medför. 
 
4.1 Beräkningar av taxningstider och bränsleförbrukning  
Angående taxningstider för inrikesflyg har vi genomfört analyserna med hjälp av Safran & 
Honeywell-modeller samt FOI3-metoden. Detta har utförts för att visa skillnaden i 
taxningstider med och utan EGTS. Avro RJ 100 flyger från Sthlm-Bromma. Eftersom 
taxningstiderna inte är exakta på övriga flygplatser i FOI3-metoden, är taxningstiderna 
baserade på Sthlm-Arlanda i vår studie. 
 
4.1.1	Ut-	och	intaxning	utan	EGTS	
Med hjälp av FOI3-metoden, flygbolaget BRA och ICAO:s databas har vi analyserat en 
modifierad taxningsprocess av Saffran och Honeywells modeller. Dessa modifieringar är 
baserade på taxningstider enligt FOI3-metoden, bränsleförbrukning för motorn LF507-1H och 
bränsleförbrukning för APU. Enligt Saffran och Honeywells modell tar pushback tre minuter 
utan EGTS. Under den tiden värms huvudmotorerna med hjälp av APU och därefter påbörjas 
uttaxning som tar 9,6 minuter. När det gäller intaxning utan EGTS startas APU under de två 
sista minuterna för att klara av taxningsprocessen. 
 
Bränsleförbrukningen för motor LF507-1H beräknas ur tabell 6 där fuel flow är 0,045 kg/s 
under IDLE-läge. Värdet multipliceras med 60 sekunder för att få fram hur mycket bränsle 
som förbrukas på en minut under taxningsprocessen. 
 
Bränsleförbrukning för APU:n är 95 kg/h, d.v.s. 1,6 kg/min under IDLE-läge [9].  
 
Tabell 7. Bränsleförbrukningen för APU och motorn LF507-1H [9] [26] 
Motor Antal motorer Bränsleförbrukning (kg/min) 
APU 1 1,6 
LF507-1H 4 10,8 
 
Beräkningar av uttaxning utan EGTS: 
APU * Pushback tiden = APU bränsleförbrukning 
1,6 kg/min * 3 min = 4,8 kg 
 
LF507-1H * taxningstid = Huvudmotorer bränsleförbrukning 
 10,8 kg/min * 9,6 min= 103,68 kg 
 
APU bränsleförbrukning + Huvudmotorer bränsleförbrukning = 108,5 kg/12,6 min 
 
Beräkningar av intaxning utan EGTS: 
LF507-1H * taxningstid = Huvudmotorer bränsleförbrukning 
10,8 kg/min * 5,3 min = 57,24 kg 
 
APU * taxningstid (sista två min) = APU bränsleförbrukning  
1,6 kg/min * 2 min = 3,2 kg 
 
Huvudmotorer bränsleförbrukning  + APU bränsleförbrukning = 60,44 kg/5,3 min 
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Total bränslemängd för ut- och intaxning utan EGTS: 
FCtaxiout[kg] + FCtaxiin[kg] = Bränslemängd kg 
108,5 kg + 60,44 kg = 169 kg under 17,9 min taxningstid 
 
Figur 8 visar hur mycket bränsle som förbrukas utan EGTS. Taxningstiden är tagen från 
FOI3-metoden i tabell 3. Genom att använda ICAO databas enligt tabell 6 beräknas hur 
mycket bränsle som förbrukas under hela taxningsprocessen för alla fyra huvudmotorerna.  
 

 
Figur 8. Egen bearbetning av Saffran och Honeywell baserad på Sthlm-Arlandas 
taxningstider. [29, s.20-21] [27, s.18] [26] [9]  
 
4.1.2	Ut-	och	intaxning	med	EGTS	
När det gäller uttaxning med EGTS, blir taxningsprocessen annorlunda än uttaxning utan 
EGTS. De första 6,6 min används APU:n för att leverera ström till EGTS. Under de sista tre 
minuterna startas huvudmotorerna för att värmas upp. 
 
Under intaxning startas APU:n en minut efter att flygplanet har landat. Därefter stängs 
huvudmotorerna av två minuter efter landningen. Det finns således en minut då APU:n och 
huvudmotorerna är igång samtidigt.  
 
Beräkningar av uttaxning med EGTS: 
APU bränsleförbrukning * Taxningstid (7,6 min) 
1,6 kg/min * 7,6 min = 12,16 kg 
 
Huvudmotorer bränsleförbrukning * Taxningstid (3 min) 
10,8 kg/min * 3 min = 32,4  
 
APU bränsleförbrukning + Huvudmotorer bränsleförbrukning  
12,16 kg + 32,4 kg = 45 kg bränsle under 10,6 taxningstid 
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Beräkningar av intaxning med EGTS: 
 Huvudmotorer bränsleförbrukning * Taxningstid (2 min)  
10,8 kg/min * 2 min = 21,6 kg 
 
APU bränsleförbrukning * Taxningstid (4,3 min) 
1,6 kg/min * 4,3 min = 6,88 kg 
 
APU bränsleförbrukning + Huvudmotorer bränsleförbrukning  
6,88 kg + 21,6 kg = 28,48  
 
Total bränslemängd för ut- och intaxning med EGTS:  
FC taxiout[kg] + FC taxiin[kg] = Bränslemängd[kg]   
45kg + 28,48 = 73,5 kg under 15,9 min 
 
Figur 9 visar hur mycket bränsle som förbrukas under taxningsfasen med EGTS. Vid 
uttaxning kommer APU:n att vara igång under hela taxningen för att driva EGTS. De sista tre 
minuterna startas huvudmotorerna för att värmas upp. Detta leder till att två minuter sparas 
med hjälp av EGTS.   
 
Taxningstid utan EGTS – Taxningstid med EGTS = tidsbesparing  
17,9 min -15,9 min  = 2 min 
 

 
Figur 9. Egen bearbetning av Saffran och Honeywell baserad på Sthlm-Arlandas 
taxningstider. [29, s.20-21] [27, s.18] [26] [9] 
 
4.2 Beräkningar av bränsle och emissioner  
Våra beräkningar har utgått från bränsleförbrukning och emissioner för fyra motorer (LF507-
1H) och APU:n för flygplanet Avro RJ 100. Beräkningarna är baserade på värden från FOI3-
metoden samt ICAO:s databas. 
 
4.2.1	Beräkningar	av	bränsleförbrukning		
I delkapitel 4.1 genomfördes beräkningar gällande taxningsfasen. Med hjälp av beräkningar 
har bränslereduceringen redovisats i detta kapitel. Beräkning av in- och uttaxning utan EGTS 
gav en bränsleförbrukning på 169 kg. Beräkning av in- och uttaxning med EGTS gav en 
bränsleförbrukning på 73,5 kg. 
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Bränslereducering som erhållits: 
Förbrukning utan EGTS – Förbrukning med EGTS = skillnaden i bränsleförbrukning 
169 kg – 73,5 kg = 95,5 kg 
 
Tabell 8. Bränsleförbrukning och tidsskillnad för taxning med och utan EGTS på Avro RJ 
100 [29, s.20-21] [27, s.18] [26] [9] 
Avro RJ 100  Utan EGTS Med EGTS Skillnad  
Bränsleförbrukning 169 kg 73,5 kg 95,5 kg 
Taxningstid 17,9 min 15,9 min 2 min 
 
Vår analys visar att 95,5 kg bränsle sparas för en Avro RJ 100 under en hel taxningsprocess. I 
procent sparas 56,5% av totalt förbrukat bränsle. Enligt flygbolaget BRA gör en Avro RJ 100 
sju landningar per dag, vilket betyder att taxningsprocessen utförs sju gånger per dag. För att 
få reda på hur mycket bränsle, som kan sparas dagligen för en Avro RJ 100 används följande 
formel: 
 
Bränslebesparing * antal LTO-cykeln = antal kg bränslebesparing/dag 
95,5 kg * 7 = 668,5 kg bränsle  
 
Med hjälp av EGTS reduceras förbrukad bränslemängd för en Avro RJ 100 med 668,5 kg Jet 
A1 under sju start/landningscykler.  
 
4.2.2	Beräkningar	av	emissioner	
Emissioner, som släpps ut från fyra huvudmotorer och APU:n är bundna till den 
bränslemängd som förbränns under IDLE-läge. För varje kg förbränt bränsle släpps ut 4,72 g 
HC, 37,83 g CO och 3,28 g NOx. Dessa värden är tagna från tabell 6 för emissioner under 
IDLE-läge [26]. Beräkningsmodeller för utsläpp och emissioner: 
 
HC (IDLE) * bränsleförbrukning = HC-utsläpp 
4,72 g * 169 kg  = 0,7977 kg 
           * 73,5 kg = 0,347 kg 
 
CO (IDLE) * bränsleförbrukning = CO-utsläpp 
37,83 g * 169 kg  = 6,393 kg 
             * 73,5 kg = 2,780 kg 
 
NOx (IDLE) * bränsleförbrukning = NOx-utsläpp 
3,28 g * 169 kg  = 0,554 kg 
           * 73,5 kg = 0,241 kg 
 
När det gäller CO2 och SO2, har de annorlunda formler som finns i tabell 4 [27, s.21]. För att 
få fram emissionsmängden av CO2 och SO2 som släpps ut, används formlerna nedan [9] [26]: 
 
Förbrukat bränsle * 3,16 = CO2-utsläpp 
169 kg  * 3,16 = 534 kg 
73,5 kg * 3,16 = 232 kg 
 
Förbrukat bränsle / 1000 = SO2-utsläpp 
169 kg  / 1000 = 0,169 kg 
73,5 kg / 1000 = 0,0735 kg 
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Genom att beräkna emissioner, som släpps ut med och utan EGTS, får man de olika värden 
som berör utsläppen under en taxningsprocess. Skillnaden av dessa värden är reduceringen av 
emissioner. Nedanstående formel används för att få fram emissionsreduceringen:  
 
Emissionerutan EGTS – Emissionermed EGTS = reducering av emissioner 
 
Tabell 9. Beräkning av emissioner [26] [27, s.21] 
Emission Utan EGTS (169kg) Med EGTS (73,5kg) Reducering i kg Reducering i 

procent 
HC 0,7977 kg 0,347 kg 0,4507 kg 56,5   % 
CO 6,393 kg  2,780 kg 3,613 kg 56,5   % 
CO2 534 kg 232 kg 302 kg 56,55 % 
NOx 0,554 kg  0,241 kg 0,313 kg 56,49 % 
SO2 0,169 kg 0,0735 kg 0,0955 kg 56,5   % 
 
4.3 För- och nackdelar med EGTS 
EGTS medför både tekniska och miljömässiga för- och nackdelar vid installation av konceptet 
i Avro RJ 100. Baserat på enkätundersökningar, teori, ICAO databas, FOI3-metoden och egna 
beräkningar har våra resultat och tolkningar av desamma lett till följande för- och nackdelar 
med EGTS.  
 
Fördelar: 

• När	det	gäller	taxningstider,	sparar	EGTS	två	minuter	under	uttaxning	vilket	är	bra	för	
trafikflygplatser	med	hög	beläggning	som	Sthlm-Arlanda.	Detta	kommer	i	sin	tur	att	
leda	till	snabbare	uttaxning	och	mindre	risk	för	köbildning	på	taxibanor	mellan	
terminaler	samt	använda	rullbanor.	Dessutom	kan	trafiktillgängligheten	till	gater	öka.	

 
• Med	EGTS	sparas	drygt	56%	av	totalt	förbrukat	bränsle	under	hela	

taxningsprocessen.	Detta	är	en	fördel	som	reducerar	belastningen	på	miljön	och	
flygbolaget	positivt	ur	ekonomiska	aspekter.	

 
• En	av	de	viktigaste	fördelarna	är	reduceringen	av	emissioner,	som	leder	till	mindre	

utsläpp	på	flygplatser	under	taxningsfasen,	Beräkningarna	visar	att	utsläppen	
halveras	(ca	56%).	

 
• Enligt	uppgifter	från	flygbolaget	BRA,	sker	två	FOD-skador	under	taxning	per	år.	En	

fördel	som	uppstår	med	EGTS	är	att	FOD-skadorna	reduceras	under	
taxningsprocessen.	Detta	kommer	att	leda	till	mindre	motorunderhåll	[9].	

 
• Bogserfordon	kan	förorsaka	incidenter	och	strukturskador	på	flygplan.	Med	EGTS	kan	

incidenter	och	skador	på	flygplan	reduceras.	Det	kommer	även	att	leda	till	mindre	
underhåll	på	bogserfordon	och	därmed	lägre	kostnader	[30].	

 
• Bogserfordon	och	flygplan	har	stora	och	kraftiga	motorer,	som	orsakar	buller.	Med	

EGTS	kan	bullret	reduceras,	vilket	i	sin	tur	leder	till	bättre	miljö	på	flygplatsen.	
Verksam	personal	på	flygplatser	och	närboende	utsätts	därmed	för	mindre	
exponering	av	buller	[30].	
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• När	flygplanet	är	under	intaxning,	är	huvudmotorerna	igång	vilket	skapar	jetstrålning	

som	kan	skada	ramptjänstpersonalen.	Med	EGTS	är	huvudmotorerna	avstängda	
under	intaxning,	vilket	leder	till	säkrare	arbetsmiljö	för	flygplatsens	medarbetare.		

 
• En	möjlighet	som	kan	utnyttjas	och	är	en	fördel	med	EGTS	är	att	få	spinning	på	

däcken	innan	landning,	vilket	reducerar	och	minskar	däckslitaget	[8].		
 
Nackdelar: 

• En	nackdel	som	kan	inträffa	vid	installation	av	EGTS	är	kostnadsoptimeringen	för	
själva	konceptet	och	systemets	underhållskostnader	[29].	
	

• Systemet	kräver	underhåll	som	ska	utföras	regelbundet	[29].	
	

• APU:n	kommer	att	kräva	mer	underhåll,	eftersom	den	kommer	att	användas	i	högre	
omfattning	för	att	driva	EGTS	[29].	
	

• Systemets	tillsatsvikt	ökar	flygplanets	grundtomvikt	med	ca	400	kg	[29].	
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5. Diskussion 
Efter att vi har utfört våra analyser, visar resultaten att EGTS är ett miljövänligt koncept som 
reducerar avsevärda mängder utsläpp av emissioner. Under 2015 utgjorde flygets utsläpp 511 
000 ton av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. Den mängden av utsläpp kan reduceras 
genom implementering av konceptet EGTS. Vid installation av EGTS visar våra resultat att 
emissioner under taxningsfasen kan reduceras med ca 56%. Det är en avsevärd reducering 
med tanke på att en Avro RJ 100 har sju taxningscykler per dag. Genom att använda EGTS 
under sju taxningsprocesser reduceras dagligen drygt 2 ton CO2 och på ett år kan reduceringen 
komma upp till ca 772 ton CO2 för en Avro RJ 100. Vår bedömning är att EGTS ger goda 
förutsättningar för en miljövänlig taxningsprocess, eftersom våra resultat visar att det är 
möjligt att halvera utsläppen av emissioner. Vid en ökning av antalet installationer av EGTS i 
trafikflygplan skulle den sammanlagda reduceringen av flygets emissioner kunna bli 
märkbara.  
 
Konceptet leder även till en bra kostnadsoptimering för flygbolaget vad gäller förbrukat 
bränsle. Eftersom drygt 95 kg bränsle reduceras under taxningsfasen för en Avro RJ 100, 
sparar flygbolaget ca 668 kg flygbränsle under sju taxningscyker. Enligt flygbolaget BRA, låg 
medelpriset för Jet A-1 på 7,40 kr/liter (januari 2017). Detta leder till att en Avro RJ 100 kan 
spara ca 6 200 kr dagligen, eftersom 1 kg Jet A-1 volymmässigt är 1,25 liter (668,5 kg Jet A-1 
= 835,63 liter). Flygbolaget BRA:s besparing för tio flygplan kommer ligga på ca 62 000 kr 
per dag. Eftersom flygbolaget vinner på kostnadsoptimeringen gällande bränslebesparingen, 
kan de medlen ersätta underhållskostnader för EGTS samt APU. Genom att 
investeringskostnaderna för EGTS kan balanseras mot kostnadsbesparingen på flygbränsle, 
kan flygbolaget hålla den ekonomiska balans som krävs för driftskostnadera av EGTS och 
APU. [9] 
 
EGTS är ett koncept som är anpassat för flygplatser där konceptet kan bidra till att 
taxningsprocessen reduceras i märkbar omfattning. Med hjälp av EGTS minskas uttaxning 
med två minuter per flygplan och det blir även mindre rörelse på flygplatsen, eftersom 
bogserfordon inte kommer att användas i samma utsträckning. Genom att minska 
taxningsrörelserna på flygplatsen kommer det att leda till att det blir färre incidenter, som 
orsakas av bogserfordon. Enligt Swedavia är det mycket som kan gå fel under pushback- och 
bogserprocessen. Strukturskador kan uppkomma vid sådana situationer på stjärtparti, vinge, 
noshjul, motor m.m. Mycket orsakas av bogserfordon men även genom den mänskliga 
faktorn. Dessa skador kan förorsaka flygbolaget stora underhållskostnader som i sin tur 
påverkar ekonomin. Det uppstår även bogserunderhållskostnader, som kan nå upp till 90 000 
kr/år. Totala värdet för utsläpp av CO2 för alla fordon vid Swedavia beräknas till 5 300 ton/år. 
 
Vår bedömning är att införandet av EGTS kan reducera flygplanens strukturskador, 
bogserunderhållskostnader, samt utsläpp från bogserfordon och flygplan . På det sättet 
kommer EGTS gynna både miljön och ekonomin. Flygplan, som inte har APU, kan använda 
sig av Taxibot. Det kan gå fel i vissa situationer men det leder till en grönare taxningprocess 
och mindre trafik på flygplatserna [30]. 
 
När det gäller forskningsfrågor, visar våra resultat att EGTS har fler fördelar än nackdelar när 
det gäller miljö, ekonomi, säkerhet och taxningsfarter. Under problemställningen nämnde vi 
att vikten på EGTS är ca 400 kg, ett problem som uppstår vid installationen. Vikten av EGTS 
kommer att påverka flygplanets bränsleförbrukning marginellt under flygningen, eftersom 
systemets vikt utgör 0,9% av flygplanets maxvikt (ca 44 226 kg). En lösning som skulle vara 
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relevant är att minska bagagevikten med 3,5 kg per passagerare. Detta skulle i sin tur leda till 
att EGTS kan installeras utan viktproblem.  
 
Om vi jämför våra resultat med tidigare teoretiska arbeten såsom Impact of electric [7] och 
Effect of EGTS on airport taxi movments at AAS [16],  är fördelarna nästan lika med vårt 
arbete. Skillnaden mellan vårt arbete och dessa vetenskapliga artiklar är att metoden och 
flygplanstypen är olika. Detta förklarar att resultaten blir olika. Studien Effect of EGTS har 
använt  SMARTlab och är baserad på AAS-flygplatsen. Därför blir värdena inte lika. När det 
gäller för- och nackdelar, är våra resultatet ganska överensstämmande med de internationella 
studierna. 
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6. Slutsatser 
Syftet med examensarbetet var att analysera tekniska och miljömässiga aspekter på EGTS 
med fokus på i vilken grad emissioner kan reduceras under ett flygplans taxningsfaser. 
Förutsättningarna var vidare att EGTS skulle installeras i flygplanet Avro RJ 100, eftersom 
det har fyra turbojetmotorer som förbrukar mycket bränsle under taxning.  
 
Genom beräkningar och analyser visar våra resultat att det är många fördelar som kan 
utnyttjas med konceptet EGTS för att skapa grönare taxning. Resultaten visar vidare att EGTS 
kan vara en lösning för att reducera flygtrafik på taxibanor och manöverområden. Vidare 
indikerar studien att bränsleförbrukning och incidenter som kan orsakas av FOD och 
bogserfordon kan reduceras. 
 
Implementeringen av EGTS på Avro RJ 100 leder till följande: 

• 2 min mindre taxningstid. 
• 56% reducerad bränsleåtgång.  
• 56% reduktion av emissioner. 
• Mindre FOD-skador. 
• Mindre strukturskador. 
• Mindre buller. 
• Säkrare arbetsmiljö.		

 
6.1 Framtida arbete 
Examensarbetet skulle kunna fördjupas inom området däckslitage i framtiden. Vi valde dock 
att avgränsa däckslitage, eftersom det skulle kräva en förstudie plus avsevärd forskning. 
Området bedöms vara intressant, eftersom marknadens efterfrågan av spinning av däck 
uppges vara stor.  Ytterligare en forskningsfråga, som skulle kunna bidra till att utveckla 
arbetet är certifieringsprocessen för installation av EGTS i Avro RJ 100.  
 
Frågeställningar som kan utvecklas i framtiden: 
 

• Hur	mycket	minskar	slitaget	på	flygplansdäcken	inför	sättning	på	rullbanan	om	man	
spinner	upp	dem	med	hjälp	av	EGTS?	

 
• Vad	krävs	certifieringsmässigt	för	att	kunna	installera	EGTS	på	Avro	Rj	100?	
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Enkätundersökning med en ingenjör vid flygbolaget BRA. 
 
1. Hur många landningar utför Avro RJ 100 per dag? 

 
Svar: Ca sju stycken per flygplan/dag 
 
2. FOD (främmande föremål) skador under taxningen per år/månad/ för Avro RJ 100? 
 
Svar: Ca två per år 
	
3. Hur ofta genomför ni motorunderhåll på Avro RJ 100?  
 
Svar: 6000 hrs HSI och passerar den denna inspektion (ca 50%) nyttjas motorn ytterligare 
3000 Hrs. Därefter utförs Overhaul på motorn. 
 
4. Bränsleförbrukning för APU under taxning för Avro RJ 100? 
 
Svar: ca 95 kg /tim 
 
5. Vilken motortyp har flygplanet Avro RJ 100? 
 
Svar: LF507-1H 
 
6. Vad ligger priset på för Jet A-1 när flygbolaget tankar Avro RJ 100 ? 
 
Svar: Det är rörliga priser. Medelvärdet för Jet A-1 i Sverige ligger på 7,40 kr/l. 1 kg av Jet 
A-1 är 1,25 liter  
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Bilaga 2 
 
Enkätundersökning med Yasser Sabah, underhållsingenjör från Swedavia AB 
 
1. Flygplan struktur/landställsskador som orsakas av bogserfordon?  
 
Svar: Det är mycket som kan gå fel vid pushback/bogsering. De vanligaste skadorna är tail, 
wing tips, engine och nose wheel. Största bidragande faktor är human factor. Det finns olika 
och gemensamma risker både vid pushback och bogsering. Det finns olika risker beroende på 
om man bogserar/pushar med stång eller TBL (Towbarless). Vid bogsering/pushback med 
TBL kan vaggan tappa hydraultryck och flygplanet. Vid bogsering eller pushback med stång 
kan stången gå sönder och om den som sitter som brakeman i cockpit är snabb på att bromsa 
flygplanet kan flygplanet köra på trucken och skada flygplan, truck samt människa.  
 
Innan bogsering/pushback påbörjas så måste brakeman i cockpit ge handsignal brakes off, 
vilket innebär att flygplanets bromsar är släppta och bogsering påbörjas. Om bromsarna av 
någon anledning inte är släppta vid bogsering kan det skada både bromsar och noshjul, som 
blir trycksatta. Kör man för ryckigt, bromsar hårt eller gasar på för snabbt kan noshjulet 
skadas. Om man svänger för mycket, kan nosstället skadas. Det brukar dock finnas 
markeringar för maximum tow angle.  
 
Det finns något som kallas fällkniven, vilket innebär att trucken hamnar bakom noshjulet. Det 
kan bero på fel av föraren när denne svängt för mycket eller att flygplanet halkat vid sväng då 
trycket framåt är större än det som trucken klarar av med stång i sidled, kraftig inbromsning 
eller kraftig lutning.  
 
2. Underhållskostnader för bogserfordon?  
 
Svar: Underhållskostnaderna på pushback-traktorer är varierande. Detta beror på att det är 
olika underhållsåtgärder som utförs varje år. Vi på Swedavia har egna serviceprotokoll på 
pushback-traktorer med olika intervaller och underhållsåtgärder. Kostnaden per år kan variera 
från 3 000 kr/år upp till 90 000 kr/år beroende på vad det är för jobb som utförs varje år.  
 
3. Utsläpp för icke-eldrivna bogserfordon?  
 
Svar: Svårt att säga exakt hur mycket pushback-traktorer släpper ut. Totalvärdet för 
Swedavias samtliga fordon ligger runt 5 300 ton CO2/år. Swedavia har ett offensivt miljömål 
på 0-utsläpp av fossil koldioxid från egna anläggningar, vilket innebär en reduktion av 
koldioxid från 5 300 ton/år till 0 ton år 2020.  
 
4. Buller från icke-eldrivna bogserfordon?  
 
Svar: Har inte ett riktigt värde på buller från pushback-traktorerna. I allmänt, har pushback-
traktorerna stora och kraftiga motorer som låter ganska mycket på flygplatserna.  
 

 


