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ABSTRACT  

This degree project studies the future regulations for the installation of electronic flight bags (EFB) with 
focus on the hardware and its safety implications in which the task was given by Bromma Air 
Maintenance (BAM). The aim is to ease the operator to handle issues dealing with EFB; such as lithium 
battery fire in the cockpit, placement of EFB in the cockpit, etc. This also addresses flight safety, flight 
controls, emergency evacuation and solutions in dealing with such issues. Flight safely is a vital factor 
to be considered since it jeopardizes lives. As recent reports indicate an increase in lithium battery 
powered devices incidents on aircrafts, this paves the way to find new solutions and procedures to 
mitigate them. By studying the current regulations, Acceptable Means of Compliance (AMC), Advisory 
Circular (AC) regarding the usage/installation of EFB and future regulation draft (NPA) this study 
analyzed the changes, which indicated that there were not many significant changes made to the 
future regulation (new AMC). Although many chapter of the current AMC have been removed and 
introduced into a new section under AMC & GM (Guidance Material). Different placement of the EFB 
in cockpit has also been studied in this degree project, which has shown that depending on the 
placement choice of the aircraft operator there are advantages and disadvantages. This follows by 
studying the lithium (Li-ion) batteries: technology, mitigation of fire and procedures for lithium battery 
fire while also studying the recent incidents regarding lithium batteries fire and explosion in 
commercial and cargo flights. The solutions consist of using the latest technology to propose a new 
approach to charge the batteries, and store the burning batteries as well. This lead to a smart inductive 
charger and a smart fire contamination bag to be integrated into the procedures. 
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SAMMANFATTNING  

Detta examensarbete studerar de framtida installationskrav för Electronic Flight Bag (EFB) med fokus 
på hårdvaran och dess påverkan på säkerheten. Rapporten kan användas som manual som tydliggör 
vilka procedurer och rekommendationer operatören kan ta hänsyn till vid installation och användning 
av EFB. I flygbranschen har de flesta flygbolag redan börjat använda surfplattor istället för dokument 
och manualer. EFB är ett elektroniskdisplaysystem som i första hand används i flygplanets cockpit. 
EFB:s funktion är att förse piloten med en mängd olika data om flygplanet t.ex. prestanda, balans och 
vikt beräkningar, bränsle mm. Displayen är en ersättning av det traditionella ”Flight Bag” som för i 
tiden var i pappersform och innehöll alla kartor och manualer skriftligt. Som alla andra teknologier har 
EFB sina begränsningar såsom batteriproblem, påverkan på säkerheten och ”Flight Controls” i 
flygplanets cockpit. Genom studier och sammanfattning av skillnaden mellan nuvarande och framtida 
regelverk har man kommit fram till att inga märkbara förändringar har skett. Fältstudien var till nytta 
för att analysera vilka säkerhetsproblem varje installationstyp har. Utrustningar som smart induktiv 
laddare och smart brandskyddsväska har fåtts som resultat i arbetet. Dessa utrustningar är till att 
motverka faror som är möjliga att ske under användning av EFB i cockpit.  
 
 
Nyckelord: AMC, Li-ion, NPA, säkerhet, regelverk, smart induktiv laddare, flight controls 
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Förkortning Beskrivning 

AC Advisory Circular 

AFM Aircraft Flight Manual 

AMC Acceptable Means of Compliance 

CFR Code of Federal Regulations 

CS Certification Specifications 

DOA Design Organization Approval 

EASA European Aviation Safety Agency 

EFB Electronic Flight Bag 

EICAS Engine-indicating and crew-alerting system 

EMI Electromagnetic Interference 

ETSO  European Technical Standard Order 

FAA United States Federal Aviation Administration 

FMS Flight management system 

HMI Human Machine Interface 

IATA International Air Transport Association 

ICAO International Civil Aviation Organization 

ICA Instructions for Continued Airworthiness 

JAA Joint Aviation Authorities 

LED Light-emitting diode 

NPA Notice of Proposed Amendment 

PBE Protective Breathing Equipment 

PED Portable Electronic Device 

POA Production Organization Approval 

T-PED Transmitting Portable Electronic Device 



 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

EFB hållare Kommer i form av ett fysiskt fäste, används för att hålla 
fast EFB på ett säkert sätt och finns i olika typer. 

EFB system Inkluderar båda hårdvaran samt mjukvaran 

T-PED Det är en bärbar elektronisk enhet som sänder radiovågor 
och har förmågan att sända och ta emot data. 

C-PED En kontrollerad enhet, betyder att operatören kan ha 
administrativ kontroll över enheten. Det innebär att 
operatören kan spåra av enheterna och ser till att inga 
obehöriga ändringar görs på hårdvaran, mjukvaran eller 
databaserna. 

Power bank En bärbar laddare som kommer i olika kapacitet. 

Termisk rusning Fortsatt ökad temperatur i batteriet leder till försatt ökad 
reaktionshastighet vilket i sin tur skapar en termisk 
rusning.   

Front door 
coupling 

Störningar till flygplanssystem via en antenn. 

Back door 
coupling 

Störningar till flygplanssystem via elektromagnetiska fält 
som genereras genom sändare.  
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 Inledning 

Detta examensarbete studerar de framtida installationskrav för Electronic Flight Bag (EFB) med fokus 
på hårdvaran och dess påverkan på säkerheten. Rapporten kan användas som manual som tydliggör 
vilka procedurer och rekommendationer man kan ta hänsyn till vid installation och användning av EFB.  

1.1 Bakgrund 
“Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. – Vår gemensamma framtid, 1987 
 
Dagens teknologi har blivit en viktig del i människans vardagliga liv. Där allt från LED belysning tills 
elektroniska enheter (mobiltelefoner, smart TV, surfplattor, mm.) som bidrar med energi- samt 
resursbesparing som spelar stor roll i att skapa en hållbar utveckling. [1] 
 
Användning av elektroniska enheter har sina fördelar, detta leder till bl.a. tidsbesparing 
(effektivisering) genom bland annat digitala anteckningar och noteringar. Dagens bokförlag och media 
har redan börjat med att ersätta böcker och artiklar med digitala dokument samt e-böcker. 
Digitalisering kan också användas inom olika branscher där flera företag vill öka deras produktivitet 
och prestanda genom att vinna mer tid. Arbetsprocessen blir smidigare och lättare. Mycket tid går åt 
att leta upp information som är dokumenterade i pappersform. En lösning till detta är att ersätta allt 
papper och dokument digitalt. [2] 
 
En av sektorerna som har implementerat användningen av digitala enheter är transportsektorn. Där 
transportmedel (bilar, tåg och flyg) har förlitat sig på digitalisering speciellt navigationssystem. Den 
typen av utveckling ger effektivare leveranskedja och tidsbesparing som gör att chefer och personal 
kan arbeta oavsett var de befinner sig. [3] Långsiktiga mål är att integrera systemet till IoT (Internet of 
Things). 
 
När det gäller flygbranschen har de flesta flygbolag redan börjat använda surfplattor istället för 
dokument och manualer. Dessa surfplattor kallas för EFB som står för Electronic Flight Bag. EFB är ett 
elektroniskdisplaysystem som i första hand används i flygplanets cockpit. EFB:s funktion är att förse 
piloten med en mängd olika data om flygplanet t.ex. prestanda, beräkningar, bränsle mm. Displayen 
är en ersättning av det traditionella ”Flight Bag” som för i tiden var i pappersform och innehöll alla 
kartor och manualer skriftligt. Omfattningen av funktionaliteten hos EFB är att de kan innehålla olika 
former av databaser och applikationer. [4] 
 
Det finns två huvudsakliga anledningar för utveckling och implementation av EFB. Den första är deras 
flexibilitet och kostnadseffektivitet. Deras flexibilitet gör att de anpassar sig för olika typer av 
operatörer i flygbranschen. EFB monteras i kommersiella flygplan, frakt, charter, och helikoptrar. Den 
andra anledningen är att USA:s Federal Aviation Administration (FAA) år 2003 har utfärdat Advisory 
Circular (AC 120-76A) som innehåller en godkännande (Field approval) process för installation av EFB 
till operatören. Ett AC gör att flygoperatörer får tydligare förståelse för de frågor som ska granskas vid 
installation av EFB. [5] 

 Bromma Air Maintenance 

Bromma Air Maintenance (BAM) är en av de ledande flyg organisationer i Sverige och även i Europa 
som erbjuder tjänster som inkluderar Part-145 underhåll, Avionics, Part 21 DOA (Design Organisation 
Approval) och, POA (Production Organisation Approval). BAM har varit en DOA organisation sedan 
2008, med deras omfattande erfarenhet inom design och produktion erbjuder de kunden unika 
lösningar samt certifiering av designer och produkter. Deras design kontor erbjuder ändringar samt 
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reparationer för stora som små flygplan (CS-23, CS-25, CS-27, CS-29), och allt som är relaterad till 
installation av avioniksystem, elektriska system och inre samt yttre struktur. 
 
BAM i samarbete med NavAero har tillverkat ett fysiskt fäste för EFB (Electronic flight bag), som har 
uppgiften att hålla fast surfplattor (t.ex. iPad eller Microsoft Surface, mm.) i cockpit. Dessa surfplattor 
används för att underlätta för piloterna att ta upp viktiga manualer under alla flyg faser. Flygplanet 
Embraer 190 är en av de flygplanstyper som BAM installerar sina produkter i. Embraer är ett 
brasilianskt tvåmotorigt passagerarflygplan med lastkapacitet mellan 80 till 122 passagerare. Cockpit i 
flygplanet Embraer 190 har litet utrymme och är fylld med flight controls och komplexa system. Det 
innebär att pilotens rörelse i cockpit begränsas samt flygsäkerheten äventyras.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete var att ta reda på vilka regler gäller för installation av EFB säkerhetsmässigt, 
och hur ser det ut för framtida krav. Genom studier ska det läggas till procedurer och 
rekommendationer genom Aircraft Flight Manual Supplement som operatören kan ha nytta av vid 
installation av EFB ombord. 

1.3 Problemformulering  
Electronic Flight Bag (EFB) installation i luftfartyg kan utföras på flera sätt, varje sätt har sin påverkan 
på säkerheten i flygplanets cockpit. BAM (Bromma Air Maintenance) är en av de design 
organisationer som har ansvaret att lägga fokus på säkerheten. Tillsammans med andra 
organisationer bidrar BAM till att förse operatören/slutkunden med underlag och rekommendationer 
gällande EFB installation.  
 
Ett av problemen som kan uppstå är den extra vikten som bli, när man spänner fast en EFB på ”yoken” 
då den extra vikten skapar ett moment i styrspaken samt göra att autopiloten kan läggs ur på grund av 
att det sitter en sensor som kopplar ur när piloten tar tag i spaken. Den extra vikten gör så att 
autopiloten tror att piloten försöker ta över styrningen. Den extra vikten kan även påverka utslagen 
och balanseringen av roder systemet. 
 
Det kan även störa piloterna vid nödutrymning när flygplanet står på mark. Om EFB sätts fast med hjälp 
av en sugpropp på rutan, kan det blockera fönstermekanismen för nödutrymning om sådan finns. 
Piloterna kan slå i armarna i EFB om extrema utslag görs med styrspaken. 
 
Bärbara EFB innehåller litiumbatterier som är en fara för säkerheten på grund av att de kan överhettas 
eller exploderas, vilket kan vara svårt för piloten att hantera sådan situation under flygningen.  
 
Följande frågor har valts för att besvaras i rapporten: 

 Analys av kommande regelverk, är det något som saknas för att uppfylla tillräckligt hög 
flygsäkerhet? 

 Lösning på vilka procedurer och vilken utrustning (utrustningen kanske måste uppfinnas), behöver 
operatören tillhandhålla för att tillgodose hög flygsäkerhet speciellt för brand av själva surfplattan 
i cockpit?  

 Hur påverkar EFB flygsäkerheten/flight controls/emergency evacuation m.m. i cockpit? 

1.4 Avgränsning 
Arbetet begränsas till EFB som använts cockpit med hänsyn till flygsäkerheten. Det inkluderar 
litiumbatterier samt nödutrymning. Mjukvaror undersöks ej i detta arbete.  
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 Metod 

Den delen behandlar de metoder som har använts i det arbetet. Regelverk utnyttjades för att beskriva 
teorin bakom EFB och redovisa vilka installationskrav gäller i dagsläget. De installationskrav som har 
lyfts upp i arbetet beskriver de karven som endast gäller hårdvara installation. Alla vetenskapliga 
artiklar och andra relaterande examensarbeten som har använts som källor har hittats genom IEEE och 
Google Scholar. MDH:s databas samt skolans bibliotek har använts för att hitta böcker som gruppen 
kan ha nytta av vid att skriva litteraturstudien och att hitta relevant information inom området. En stor 
del av materialen har Bromma Air Maintenance (BAM) bidraget till projektet med som t.ex. teknisk 
information om deras tillverkade EFB hållare samt allmän information gällande EFB. 
 
I följande underrubriker beskrivs i detaljer om metoden. 

2.1 Litteraturstudie 
Datainsamling var det första steget gruppen tog för att få en förståelse om ämnet och främst studera 
syftet med arbetet. Stor forskning samt insamling av källor har utförts i början, för att sedan kunna 
filtrera källor som inte är relevanta för att undvika att skiva utanför ämnet. Frågeställningarna som 
valdes tillsammans med BAM har varit till nytta för oss att fokusera på de problemen som upplevdes i 
arbetet.  
 
Litteraturstudien består av två huvuddelar som forskningsstudien har baserats på båda EASA:s och 
FAA:s regelverk har använts för att först presentera konceptet med Electronics Flight Bag och dess 
typer. Sedan tog gruppen fram de operativa samt luftvärdighetskraven för installation av EFB. Kraven 
var hämtade ifrån Acceptable Means of Compliance (AMC 20 Amendment 12) som gäller för CS 20–
25 Annex II (Certification Standards) som är EASA:s regelverk. För att få bredare sikt över 
installationskrav som gäller utanför Europa togs det hänsyn till FAA:s rekommendation samt tips som 
är Advisory Circular (AC). Gruppen har även tittat på Notice of Proposed Amendment (NPA) som 
innehåller ändringsförslag för det kommande regelverket i Europa (AMC).  
 
Nästa steg var att studera litiumbatteriteknologin och hur de är utsatta för brand eller explosion. 
Samt att titta på undersökningar gjort av Boeing, ICAO och FAA gällande termisk rusning, miljön 
fraktutrymmet, litiumbatterinivåer också att presentera rekommenderade procedurer till 
brandförsvar och vilken typ av brandsläckare får användas för just litiumbatteribrand.  
 
Med hjälp av FAA insamling av incidenter (tills mars 2017) beträffande litiumbatterier (som har orsakat 
rök, brand, extrema temperaturökning eller explosion) har gruppen analyserat svagheter samt starka 
punkter. För att kunna presentera lösningar för att förbygga sådana incidenter i förväg. Den statistiken 
har hjälpt oss att kunna veta vilka elektroniska enheter är mest utsatta för batteriproblem.  

2.2 Fältstudie 
Tanken är att göra tester på mark för att kunna se inverkan av EFB i praktiken. EFB kommer att placeras 
i olika positioner i cockpit beroende på flygplanstypen, som redovisas i följande punkter: 

 Vid fönstret  
 På fönstret (sugpropp) 
 På styrspaken  
 På pilotens knän 

 

Anledningen till att utföra testerna är att få en uppfattning om vad operatören ska tänka på vid 
installation av EFB (HMI-tester). HMI-tester står för Human Machine Interface beskriver förhållandet 
mellan människan och hårdvaran (EFB i det fallet).  
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 Litteraturstudie 

I följande underrubriker redovisas EFB, olika regelverk samt litiumbatterier. 

3.1 Electronic flight bags 
EFB är en elektronisk enhet som kan vara en surfplatta, en bärbardator eller installerad i cockpit. Den 
är i första hand avsedd för användning av flygbesättning. Dessa enheter har flera funktioner och 
innehåller dokument som t.ex. checklistor, flygkartor, pilotens handbok. Piloten kan även utföra 
prestanda, bränsle och balans beräkningar med hjälp av EFB. Dessa enheter delas till tre klasser. 
Bärbara (class 1), monterade i ett fysiskt fäste (class 2) och installerade i flygplanets cockpit (class 3). 
[6] 

 Hårdvara 

I följande underrubriker beskrivs de olika hårdvara klassificeringar i detaljer. 

 Class 1 

 Är icke monterad i ett fysiskt fäste (endast bärbar). 
 Används utan internetanslutning. 

 

Class 1 EFB läggs undan under kritiska delar av flygningen d.v.s. under flyg och landning. Det går att 
användas under flyg och landning bara ifall enheten innehåller viktiga flygkartor och applikationer. 
Förutsatt att den kan fastsättas på pilotensknä med hjälp av knäbord. Följande klassificering kommer 
i form av en bärbardator eller surfplatta. Class 1 EFB räknas inte som en komponent i flygplanet, därför 
behövs ingen luftvärdighetsgodkännande vid tillämpning av operatören. [7] 

 Class 2 

 Monterad i ett fysiskt fäste (hållare) och har anslutning till andra system i cockpit för att endast 
ta emot information d.v.s. den sänder inte data. 

 Behöver inget Type Certificate (TC) för att tillämpas, den räknas inte som ett system av 
flygplanet.  

 Den är enskild och kopplas inte med något certifierat tillbehör som t.ex. tangentbord, mus eller 
liknande.  

 Det finns inget behöv av verktyg för att kunna plocka ut den från cockpit eller fysiska fästet. [7] 

 Class 3 

Class 3 EFB är installerad i cockpit och kräver luftvärdighetsgodkännande tillskillnad från andra klasser. 
Detta luftvärdighetsgodkännande inkluderar hela EFB systemet, som är hårdvaran och andra resurser 
som stödjer EFB. T.ex. strömkälla, bildskärm och dataanslutning. [7] 

 Mjukvara 

I följande underrubriker beskrivs de olika mjukvara typer i detaljer. 

 Type A 

Type A mjukvara eller applikationer har inte negativ inverkan på säkerheten vid funktionsfel eller 
missbruk. Det innebär att risknivån inte kommer att överskrida det lägsta som är ”no safety effect”. 

 Kan bli installerad i samtliga EFB klasser. 
 Kräver inget luftvärdighetsgodkännande. [7] 
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 Type B 

 Vid missbruk eller funktionsfel av mjukvaran kan säkerheten inverkas. Risknivån överskrider 
inte ”minor” nivån. 

 Har inga funktioner som finns i Type C. 
 Kräver inte luftvärdighets godkännande men däremot kräver ett operationellt godkännande. 
 Kan bli installerad i alla EFB klasser. [7] 

 Type C  

Alla mjukvaror som inte inkluderar varken type A eller Type B klassas som Type C 

 Visar information som används av flygbesättning för navigation samt att få information från 
väderradarn. 

 Visar information som kan användas av flygbesättningen för att bedöma status av kritiska och 
väsentliga system i flygplanet. 

 Används i kommunikation med flygtrafiken. 
 Sänder data till andra system. 
 Tillämpas endast i Class 3 EFB (installerade). 
 Kräver Båda operationella och luftvärdighetskrav. [7] 

 
Från kapitel 3.2 till 3.4 kommer olika regelverk gällande EFB att redovisas. 

3.2 AMC-20 Amendment 12 (CS 20–25) 
AMC är det regelverket som är utgett av EASA, som innehåller luftvärdighets samt operationella kraven 
för användning av EFB och används av: 

a) Kommersiella flygbolag som opererar båda flygplan och Helikoptrar.  
b) Innehavare eller sökande av luftfartygs-Type Certificate (TC). 
c) Operatörer som söker godkännande för installation genom ETSO (European Technical 

Standard Order). [8] 
 

I AMC klassificeras EFB i två kategorier, bärbara och installerade: 

 Bärbara EFB (AMC 20–25 §5.1.1) 

 En bärbar EFB kan användas båda i och utanför flygplanet. Där Type A och Type B mjukvaror 
tillämpas.  

 Massan, dimensionen, formen och positionen av EFB skall inte påverka flygsäkerheten. 
 En bärbar EFB kan laddas från flygplanet genom ett certifierat eluttag. 
 Det är viktigt att kunna plocka ur EFB ifrån det fysiska fästet den sitter i på ett enkelt sätt. 
 Bärbara EFB kan vara direktkopplade till andra system i flygplanet för inhämtning av 

information.   
 Om den portabla EFB är en T-PED (sänder och ta emot information), så ska villkoren att 

använda transmission (sändning) vara godkänd i Aircraft Flight Manual (AFM). Om inte det är 
godkänt så får besättningen inte använda den funktionen under kritiska flyg faser (start och 
landning) 

 Portabla EFB kan användas i alla faser om det är placerat/monterat i en certifierad hållare som 
är säkert fastsatt. 

I övrigt fall där EFB inte uppfyller de egenskaper som har nämnts ovan så ska den förvaras under kritiska 
flyg faser.  
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Bärbara EFB är kontrollerade av operatören. Det innebär att operatören ser till att inga hårdvara eller 
mjukvara ändringar görs på alla EFB enheter i flygplanet. Varje EFB komponent som inte är tillgänglig 
för flygbesättningen eller inte flytbar måste installeras som en ”certifierad utrustning” som kräver ett 
Type Certificate (TC). 

 Fast EFB (AMC 20–25 §5.1.2) 

Fast monterade EFB räknas som en del av flygplanet då de måste vara luftvärdighetsgodkända. De 
hanteras som alla andra system i flygplanscockpit.  
Utöver Type A och Type B mjukvara som är installerade i EFB, är det möjligt att installera andra typer 
av mjukvaror som också skall vara godkända och certifierade för användning i cockpit. Applikationer 
som inte är godkända får vara installerade i EFB men endast ifall de inte påverkar andra godkända 
mjukvaror. 

 Luftvärdighet godkännande (AMC 20–25 §6.1) 

Luftvärdighetsgodkännande behövs för fastmonterade EFB, samt för EFB tillbehör (tangentbord, mus 
eller dockningsstation). Däremot en bärbar EFB kräver inte luftvärdighet godkännande, men vid 
användning i cockpit skal de utvärderas, mer information om detta presenteras i kapitel 3.2.4 Hårdvara 
operativ utvärdering. 

 Hårdvara Luftvärdighet godkännande (AMC 20–25 §6.1.1)  

 De installerade EFB tillbehör måste användas endast till att hantera EFB, vid användning till 
andra system skall tillbehören vara en del av designgodkännandet. Refereras till CS 25.1302 
eller CS 25.1309. 

 EFB fästet (AMC 20–25 §6.1.1.1.1) 

 Fysiska fästet, som används för att hålla fast EFB ska inte placeras på ett sätt där piloten hindras 
från att ha tillgång till flygplanets styrsystem/skärmar.  

1. Hållaren bör inte hindra flygbesättningen från att utföra deras arbetsuppgifter vid 
normala och onormala förhållanden i samband med användning av flygplanssystem.  

2. Hållaren ska kunna låsas lätt och det ska vara enkelt att läggas i olika positioner. 
Dessutom ska hållaren vara anpassad efter pilotens fysiska förmågor d.v.s. längd och 
storlek. Låsningsmekanismen bör vara emot slitage för att kunna vara i längre period.  

3. Det fysiska fästet ska vara designad för att klara av lasterna under nödlandning.  
4. Vid icke användning av EFB ska piloten kunna låsa hållaren på ett sätt där sikten eller 

synen inte störs. Kontrollsystem och mätare ska inte skymmas av EFB. 
5. Mekaniska störningar vid montering på styrspaken (yoken), skall inte påverka 

manövreringen pga. av extra vibrationer som vikten skapar. För vissa EFB fäste som är 
monterade på styrspaken skall ett certifikat erhållas för att säkerställa att massan inte 
har inverkan på flygplanshantering.  

 Placering (AMC 20–25 §6.1.1.1.2 (a)) 

 Hållaren ska inte hindra pilotens externa sikt under någon fas av flygningen. Samt att inte 
hindra åtkomst för andra system eller ”flight controls” i cockpit  

 Den ska placeras inom 90 grader på ömse sidor av pilotens sikt. 
 Reflexer och reflektion från EFB displayen bör inte störa de normala uppgifterna för 

flygbesättningen eller försämra läsbarheten av EFB skärmen. 
 Det ska vara läsbart oavsett ljusförhållande i cockpit, inklusive användning i direkt solljus. 
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 Display egenskaper (AMC 20–25 §6.1.1.1.2 (b)) 

Med tiden försämras ljusintensitet hos skärmen. Piloten ska kunna ändra ljusstyrka, och det ska vara 
oberoende från andra skärmar i cockpiten. Ifall en mjukvara ska användas för att justera ljusstyrka, ska 
den inte påverka besättningens arbetsbelastning negativt. I AMC 25–11 i kapitel 3.16a beskrivs mer 
om display egenskaper i cockpiten. Knappar på EFB enheten samt informationsplakat ska vara lätt att 
se för under användning och i mörker.  

 Strömkälla (AMC 20–25 §6.1.1.1.3) 

 EFB:s regler för strömkällan bör överensstämma med tillämpliga 
luftvärdighetsspecifikationer. 

 EFB rekommenderas att anslutas till icke-kritiska strömkällor som inte har direkt koppling 
med andra flygplanssystem, anledningen är att andra system inte ska påverkas pga. EFB 
kortslutning eller liknande fel. 

 Anslutning till kritiska strömbussar är tillåtet om det är passande med den avsedda funktionen 
hos EFB. Ytterligare övervägande finns i Appendix J i AMC. 

 I samtliga fall bör en elektrisk belastningsanalys utföras för att säkerställa att laddning av EFB 
inte påverkar säkerheten och att effektbehovet förblir inom energilasten.  

 Flygplanets strömkälla som levererar strömmen till EFB ska kunna skydda flygplanets elektriska 
nätverk från EFB systemfel eller funktionsfel (t ex kortslutning eller överspänning.) 

 Kabel koppling (AMC 20–25 §6.1.1.1.5) 

 Ledningskablar eller liknande som inte är fastsatt, ska inte vara hängande på ett sätt som 
inverkar säkerheten. 

 Kabeln som inte är fastsatt i hållaren ska inte vara hängande som kan störa prestanda och 
säkerhet 

 Kabeln ska ha en längd som inte påverkar andra komponenter i cockpit. 
 För Part-25 flygplanstyp (transportflygplan), räknas de installeradekablar som EWIS (Electrical 

Wiring Interconnection System) som följer CS-25 subpart H. 

 Hårdvara operativ utvärdering (AMC 20–25 §6.2.1)  

Hårdvarans operativa utvärdering berör EFB som inte behöver luftvärdighet godkännande. Följande 
underrubriker ställs för användning av bärbara EFB.  

 Elektromagnetisk störning (EMI) (AMC 20–25 §6.2.1.1) 

Operatören har ansvaret att bärbara elektroniska enheter (PED) inte ska störa flygplanets system 
funktionalitet. Ifall PED ska vara påslagen under kritiska faser av flygningar ska det hänvisas till AMC 
20–25 §6.2.1.1.1 och §6.2.1.1.2 testmetoder. 

 Batteri (AMC 20–25 §6.2.1.2)  

Litiumbatterier som finns i EFB är en fara för säkerheten p.g.a. de kan överhettas och orsaka 
explosioner i cockpit, därför ska operatören genomföra tester och följa standarder för litiumbatterier. 
Operatören ska bevisa att kraven uppfylls i enlighet med standarden. För mer detaljer om 
standarderna se AMC 20–25 §6.2.1.2. 

 Strömkälla (AMC 20–25 §6.2.1.3)  

 Alla bärbara EFB i flygplanets cockpit måste ha sina egna strömkällor. Strömkällan ska vara 
oberoende från andra EFB strömkällor. Viktigt att tänka på följande punkter: 

1. Möjligheten att ge operativa procedurer för att säkerställa en tillräcklig säkerhetsnivå. 
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2. Redundans för bärbara EFB för att minska risken till förlust av funktionen på 
batterierna. 

3. Tillgänglighet av extra batterier för användning som alternativ strömkälla vid behov.  
 Batteridrivna EFB som laddas genom flygplanet måste ha en reservströmkälla. 
 Batteridrivna EFB som används istället för skriftliga papper, måste ha tillgång till strömkälla 

under hela flygningen. 
 Eluttag i cockpiten ska stämma överens med EFB:s el egenskaper (ström, spänning, mm.) för 

att undvika störning av EFB och andra flygplanssystem.  

 Miljötester (AMC 20–25 §6.2.1.4)  

En bärbar EFB skall gå genom olika miljötester t.ex. trycksänkning eller andra förutsebara händelser 
som är möjligt att hända i cockpiten under flygningen. Flera bärbara EFB är redan certifierade för 
flygning av tillverkaren där miljöprövning är utförd och dessa tester behövs inte att göras om utav 
operatöreren. Operatörer ska dokumentera och ge bevis på att dessa är utförda samt att ge förslag 
(procedurer) om EFB system slutar fungera.  

 Display (AMC 20–25 §6.2.1.5) 

Även om bärbara EFB inte ingår i de luftvärdighetsregler, ska operatören fortfarande följa de krav som 
gäller skärmegenskaper som finns i AMC 20–25 §6.2.1.1.2. 

 Synlig placering (AMC 20–25 §6.2.1.6) 

Utvärderingen av EFB placering ska utföras för en viss plats i cockpiten, detta beskrivs i 3.2.3.1. 
Hårdvara luftvärdighet godkännande. Information av EFB placering ska vara dokumenterade och 
inkluderade i EFB policyn. Vissa hållare kan försämras med tiden eller med olika miljö t.ex. en 
sugproppens sugförmåga minskar med ändring av tryck. Dessa anmärkningar ska vara dokumenterade 
och inkluderas i procedurer som t.ex. (underhållsåtgärder, checkar, mm). Dessutom bör det påvisas att 
EFB som kan plockas ur sin hållare inte blockerar ”flight controls” eller skadar piloterna vid 
oförutsägbara situationer som t.ex. turbulens eller oväntade manövreringar.  

 Operationella bedömningsprocesser 

 EFB:s systemunderhåll (AMC 20–25 §7.12) 

Procedurer ska etableras för underhållet av EFB och hur systemfel ska hanteras för att se till att EFB 
systemintegritet säkerställs. Dessa procedurer inkluderar säker hantering och uppdaterad information 
om EFB underhållet. Alla procedurer ska finnas dokumenterade för användaren. Operatören är 
ansvarig för underhållet av EFB-batterier, och bör se till att de regelbundet kontrolleras och byts ut. 
Vid inträffande av problem i EFB, är det viktigt att flygpersonalen får reda på det och isolera systemet 
tills korrigerande åtgärder vidtas.  

3.3 Notice of Proposed Amendment (NPA) 
NPA behandlar införlivandet av International Civil Aviation Organisation (ICAO) annex 6 som handlar 
om bestämmelser gällande EFB. Det inkluderar ändringsförslag om de operationella samt 
luftvärdighetskraven som berör EFB.  
NPA har tillämpats sedan november 2014, i förskriften (EU) No 965/2012 (Air operations Regulation). 
NPA introducerar en operativt godkännande för användning av EFB utav kommersiella 
flygplansoperatörer Commercial Air Transport (CAT). Den innehåller införande av proportionella 
bestämmelser för även icke-kommersiella operatörer med komplexa motordrivna flygplan dessa 
operatörer nämns nedan: 

 Non-commercial operations with complex motor-powered aircraft (NCC) 
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 Non-commercial air operations with other-than-complex motor-powered aircraft (NCO) 
 Specialized Operations (SPO) (Privat/kommersiellt) 

 

De ändringar som utförs förväntas upprätthålla nuvarande säkerhetsnivån och samtidigt se till att ICAO 
följs. Även att begränsa regelbördan pga. införandet av operativt godkännande för CAT operatörer. 
Anledningen till att genomföra regelverksändring är att förbättra säkerheten. Där alla inblandade (flyg 
organisationer) får föreslå rekommendationer för att förbättra säkerheten. NPA kommer att tillämpas 
i slutet av 2019 som i sin tur kommer att ersätta nuvarande AMC CS 20–25 som behandlar 
installationskrav av EFB. [9] 
 
De problemen som behandlas i NPA 

 Brist på krav för EFB, endast CS 20–25 är tillgänglig. 
 Det finns för närvarande inga bestämmelser om användning av EFB i NCC, NCO och SPO. 

Eftersom att CS 20–25 behandlar krav endast gällande kommersiellflyg (CAT). 
 De nuvarande ICAO-bestämmelserna för EFB i bilaga 6 har ännu inte integrerats i det europeka 

regelverket. [9] 

3.4 Advisory Circular (AC 120-76C & AC 20-173) 
Advisory Circular är en rådgivande publikation som är utgett av FAA. Syftet med det är att ge en 
vägledning för överensstämmelse med luftvärdighet, driftsstandareder och andra flygregler inom 14 
CFR. AC är ett hjälpande dokument som är varken bindande eller reglerande. [10] 
 
I följande underrubriker beskrivs omständigheter för EFB hårdvara (AC 120-76C) och fysiska fäste 
(AC 20–173) 

 Borttagning av dokument (AC 120-76C §12 a) 

Det krävs två eller mer operativa EFB för att kunna ta bort papper och dokument som innehåller Type 
B mjukvara applikationer som används vid inflygning. Mjukvaran inkluderar flygkartor, checklistor nöd 
procedurer. Kravet gäller dock inte Type A mjukvaran. Designen av EFB kräver att ingen enstaka fel 
eller ”common mode” fel kan orsaka förlust av nödvändig flyginformation.  

 Strömkällan (AC 120-76C §12 b) 

Strömkällorna som försörjer båda EFB enheterna ska vara oberoende. Batteriutrustade EFB som har 
strömkälla för laddning i flygplanet kräver att ha en extra redundans strömkälla. EFB som inte har 
batteriströmkälla och är använda istället för pappersformat måste åtminstone ha en EFB ansluten till 
flygplanets strömförsörjning. 

 Batteri redundans (AC 120-76C §12 c) 

Användbar batteritid måste upprättas och dokumenteras för batteriutrustade EFB. Flygbolaget måste 
kunna bestämma livstiden för batterierna. Varje batteridriven EFB som innehåller viktig 
flyginformation eller program måste minst ha en av följande punkter: 

a) En etablerad procedur för laddning av batterierna från flygplansströkälla under flygning 
b) EFB batterier som har kombinerad batteritid måste inkludera omläggningar och förväntade 

förseningar 
c) En godkänd modifierings strategi från huvudinspektör som har ett certifikat av (Air transport 

Division) för att säkerställa produkter som innehåller flygkartor, checklistor eller andra 
uppgifter enligt driftsreglerna som finns tillgängliga.  
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 Ersättning av batteri (AC 120-76C §12 d) 

När det gäller utbytbara batterier. Ska operatören följa specificerad bytesintervall från 
batteritillverkaren om inte EFB tillverkare inte har gett ut specifika utbytesintervaller. 

 Litiumbatterier (AC 120-76C §12 e) 

Laddningsbara litiumbatterier blir allt vanligare som huvudströmkälla eller reservkälla för EFB. Lithium-
ion or lithium-polymer är två typer av uppladdningsbara litiumbatterier som används för att försörja 
EFB med ström. Batterier inkluderar celler, kretsar samt batteri förpackningen. 

 Säkerhets faror (AC 120-76C §12 e 1) 

Dessa typer av batterier kan överladdas eller urladdas som kan genom internt fel resultera 
överhettning i batteriet. Överhettningen resulterar i sin tur termisk rusning som kan orsaka att 
smältbrinnande litium eller en brandfarlig elektrolyt kommer ut. När en av battericellerna går i en 
termisk rusning då sprids det till andra celler. Den resulterande branden gör så att cellorna släpper ut 
sina innehåll och orsakar explosion.  

 Design rekommendation (AC 120-76C §12 e 2) 

AMC rekommenderar att konstruktionen av litiumbatterierna ska överensstämma med 
bestämmelserna i (IEEE) Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 1625–2008. IEEE är 
standard för uppladdningsbara batterier för bärbara enheter. Dessa standards beskriver regler 
gällande systemintegration, battericeller, batteriförpackning och systemtillförlitlighet. Det omfattar 
även hur operatören underhåller kritiska parametrar med avseende på tiden, temperatur, och 
hantering av komponentfel.  

 Relaterade regler (AC 120-76C §12 e 3) 

Det finns andra regler som kan gälla för användning av litiumbatterier ombord på flygplan inklusive 
USA:s transportstyrelse (DOT) Department of Transportation. Reglerna hittas i titel 49 i (CFR 49, 175, 
§175.10) Code of Federal Regulation. Reglerna tillåter inte mer än 25 gram litiumhalt eller 300 W/h i 
varje batteriförpackning i flygplanet. Reglerna gäller för transport av litiumbatterier och inte 
batterierna som finns installerade i PED (Portable Electronic Devices)  

 Litiumbatteri säkerhet och test standards (AC 120-76C §12 e 4) 

Samma text finns i kapitel 3.2.4.2 Batteri (AMC 20–25 §6.2.1.2). 

 Uppfyllandet (AC 120-76C §12 e 5) 

Operatören har ansvaret att lämna in uppgifter som visar att allt stämmer med angivna 
batteristandarder utav myndigheten. Dessa uppgifter eller register finns tillgängliga hos batteriernas 
tillverkare.  

 Underhåll, lagring och funktionskontroll av laddningsbara litiumbatterier (AC 120-
76C §12 e 6) 

Operatören bör ha dokumenterade underhållsprocedurer för sina uppladdningsbara litiumbatterier. 
Dessa procedurer måste överensstämma med tillverkarens rekommendationer. Det inkluderar 
batteritid, lagring, hantering och säkerhet. Där ska det finnas metoder som ska säkerställa att de 
uppladdningsbara litiumbatterierna är tillräckligt laddade med regelbundna intervaller för att de inte ska 
ha försämrad laddningsförmåga eller annan skada pga. långvarig lagring. Dessa procedurer bör omfatta 
instruktioner för hantering av batterier. Anledningen är att undvika fel hantering av batterierna som kan 
leda till kortslutning eller liknande. Ersättning av batterier ska ske med hjälp av ursprungliga tillverkaren. 
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 Användning av flygplanets elektriska strömkälla (AC 120-76C §12 e 7) 

Ström, spänning och andra elektriska egenskaper måste hänvisas genom märklappar som klistras vid 
eluttaget som försörjer EFB class 2. En elektrisk belastningsanalys ska utföras för att säkerställa att 
laddning inte påverkar andra system negativt och att strömkraven förblir inom 
strömbelastningsbudgeterna. 

 Identifikation av miljöfaror samt godkännande tester (AC 120-76C §12 f) 

Miljöfaror måste utvärderas för class 1 och class 2 av EFB för att säkerställa en trygg användning av 
dessa enheter. Båda klasserna bör visa att de uppfyller lämpliga industriella antagna 
miljökvalitetsnormer för utstrålade utsläpp för flygplansutrustning.  Det är viktigt för operatören att 
visa att dessa enheter inte har inverkan på andra flygplanssystem (icke-interferens).  Testerna 
inkluderar samtliga PED och T-PED.  

 Monteringen (Hållaren) (AC 20–173 §5 a) 

Detta avsnitt handlar om monteringsanordningar som är avsedda att hålla fast EFB för piloten på ett 
säkert sätt. Designen av EFB hållaren måste uppfylla luftvärdighetskraven. Dessa hållare kommer i form 
av hållare till arm, dockningsstation, sugpropp eller klämma. Placering av hållaren får inte hindra visuell 
eller fysiskåtkomst till flygplanets kontroller och displayer. [11] Följande aspekter bör följas vid 
installationen:  

 Tillgänglighet (AC 20–173 §5 a 1) 

Fästet bör inte hindra flygbesättningen från att utföra uppgifter vid normala samt nödsituationer som 
är förknippade med att använda andra system i cockpit. Om EFB-displayen är installerad, skall piloten 
enkelt nås utan att större kroppsställningar behövs. 

 Låsning (AC 20–173 §5 a 2) 

Justerbara monteringsanordningar bör enkelt kunna låsas på plats. Pilotens kroppsmått och fysiska 
förmågor tas hänsyn till vid utformning av låspositioner. 

 Krocksäkerhet (AC 20–173 §5 a 3) 

Designen av hållaren måste bemöta krocksäkerhetskraven som finns i FAA:s regelverk. Detta gäller för 
alla enheter som ska monteras i flygplanet. Designkrav som ska bemötas finns i 14 CFR 23.56, 25.56, 
27.561 eller 29.561. Detta gäller part 23,25,27 och 29, för part 25 flygplan ska hållaren bemöta 14 CFR 
25.789 kraven för installerade EFB komponenter.  

 Styrspakfäste (AC 20–173 §5 a 4)  

Operatören eller användaren ska vara medvetna om att det kan vara riskabelt att sätta fast EFB på 
styrspaken med hjälp av en klämma. Vikten av båda EFB och fästet kan påverka styrsystemets dynamik 
eller varningsindikator.  

 Användning av kardborrebandfäste (AC 20–173 §5 a 5) 

Användning av kardborrebandfäste som t.ex. ”Velcro” rekommenderas inte till att sätta fast EFB. För 
att hållfastheten på klistret försämras med varje gång man sätter och tar bort klistret. Operatörer som 
använder denna typ av EFB-montering skall tänka på: 

a) Inspektionsintervaller samt bytesintervaller ska presenteras i Instructions For Continued 
Airworthiness (ICA) för att säkerställa att fästet fungerar som det ska. 

b) Dokumentera procedurer för hur en korrekt fastsättning av kardborreband ska göras.  



22 

3.5 Litiumbatterier 
Litiumbatterier kommer i olika former och storlekar, litium delas upp i två kategorier,  
i) icke-laddningsbara och ii) laddningsbara. 
 
Icke-laddningsbara batterier brukar finnas som knappcellbatterier. Den typen håller i längre tid och 
brukar användas för klockor eller som extra batterier till kameror. Laddningsbara batterier används 
mest i elektroniska enheter, t.ex. (mobiltelefoner, bärbara datorer och hybrid bilar). [12] 
 
Det finns flera förmåner med användning av litiumbatterier men nästan alla tekniska utrustningar har 
sina begränsningar. Missanvändning av litiumbatterier kan leda till katastrofala händelser, 
litiumbatterier kan även bli utsatta för överhettning som sker p.g.a. kemiska reaktioner och orsakar 
explosion när temperaturen överstiger 600°C. Sådana händelser kallas för en termisk rusning, det 
sker när energin i batteriet blir okontrollerade. Batterier med flera celler är farligare då termiska 
rusningen sprider sig till andra cellerna och expanderas. Det finns många faktorer som bidrar till en 
termisk rusning, dålig design, produktionskvalité, fel hantering under transport, m.m. [12] 
  
Sedan år 1991 har FAA registrerat 152 incidenter som är relaterade till batteritransport via passagerare 
eller frakt. Utav 152 incidenter som nämns i FAA:s rapport 2017 är 110 incidenter orsakades av 
litiumbatterier. [13]  
 
Det är katastrofalt om en termisk rusning sker under flygning, det gäller inte just elektroniska 
enheter utan även ficklampor och andra litiumutrustade komponenter. [12] FAA har utfört en studie 
om litiumbatterifaror för termisk rusning i fraktutrymmet. Under termisk rusning i batteriet släpps 
väte ut, väte kan vara explosiv med endast 5 % halon. Testerna gjordes i en tryckkammare som var 
blandning av olika brandfarliga cell gaser (väte). FAA har kommit fram att cirka 10% halon i 
fraktutrymmet behövs för att undvika tändning av litiumbatteri cell gaser. [14] Litiumbatterier är 
klassificerade som farligt gods, bestämmelser för transport av litium finns i Dangerous Goods 
Regulations (DGR) speciellt för flygsektorn. [15]  
 
Undersökning av litiumbatteribrand har utförts och det visade sig att orsakerna var mest p.g.a. intern 
kortslutning som är relaterat till designfel. En till bidragande faktor är felanvändningen eller fysiska 
skador som kan leda till en kemiskreaktion i litiumbatterier som slutar med temperaturökning. [12] 
Reglerna för transport av litiumbatterier har blivit striktare, men det gäller dock inte de personliga 
elektroniska enheter som finns i kabin och cockpit, vilket kan också vara en fara för säkerheten. 
Statistiken på incidenterna ökar för varje år vilket hotar säkerheten båda i kabin och cockpit. [12] 
 
ICAO:s har gjort så kallad Dangerous Goods Panel (DGP), där har de testat batterier med olika 
litiumnivåer i, det varierades mellan 40–100%. Genom kollision tester på batterierna har de kommit 
fram till att ökning av litiumnivån leder till större konsekvenser vid överhettning. Orsaken att ju mer 
energi det finns i batteriet desto större termiska rusningen blir det. [16] 

 Hantering av brinnande litiumbatteri  

Flygbesättningen och passagerare bör vara medvetna om litiumbatteririsker i flygplanet, ICAO har 
nämnt vilka storlekar av batterier som får tas ombord eller medföras i incheckat bagage. Där t.ex. 
reservbatterier inte får läggas i incheckat bagage. [17] Det är viktigt att veta hur brinnande 
litiumbatterier ska hanteras, för att förebygga faror. Det finns några grundprinciper som ska följas; i) 
Låt inte människor vara i närheten av elden, (ii) Minimera risken för brand ökning (iii) Applicera 
specifika brandförsvar principer. [12] 
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 Brandförsvar principer 

Den vanligaste brandsläckningsprocedur är inte effektiv när det gäller litiumbatteribrand. Halon 
baserade brandsläckare funkar för att begränsa faran (minska elden), men dock inte släcka den helt. 
Därför används vatten eller icke-alkoholisk vätska som kan minska temperaturen och undvika att 
termisk rusning sker på resterande battericeller som inte brinner. [12] I de senaste operativa 
manualerna (kabinbesättning samt flygbesättning) finns det procedurer för hantering av litiumbatteri 
i flygplanet. [12] Det finns dock inte procedurer som passar till alla typer av litiumbatteribränder i 
cockpit. [18]  
 
I AC 20-42D har de verifierat att brinnande litiumbatteri ska räknas som en Class C brand, vilket 
betyder att brandsläckare måste vara icke-elektisktledande. En koldioxid baserad brandsläckare är 
inte rekommenderad att användas i flygplan. [19] Halon och andra liknande halon ämnen 
(halocarbon) eller vatten baserade brandsläckare får användas för att motverka brinnande av 
litiumbatterier. Vatten baserade brandsläckare eller vatten används för att kyla ner battericeller och 
att undvika återantändning av brand. [20] Boeing har börjat använda vatten baserade brandsläckare 
vilket har certifiering av FAA:s ”Technical standard order TSO-C19c”. [21] 
 
Brandsläckaren måste innehålla Halon-1211 eller likande medel, och antal brandsläckare beror på 
antal passagerare i flygplanet. Detta visas i Tabell 1. Även i cockpit skall det finnas minst en 
brandsläckare. [19] Den rekommenderade vikten av Halon-1211 i brandsläckaren är 2,5 lb. (cirka 1.13 
kg) enligt UL 5:B-C. [22]  
 

Tabell 1 Antal brandsläckare 
Antal passagerare 7-30 31-60 61-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 
Antal brandsläckare 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Procedurer för kabinbesättning 

 Isolering av eldkälla 

Kabinbesättningens första uppgift är att isolera eldkällan genom att säkerställa att inget brandfarligt 
material (vätskor, gaser, enheter, osv.) är nära batteriet. Flygbesättningen ska även tömma 
passagerare från brinnande 
området. Ett batteri som släpper ut 
rök, kan exploderas när som helst 
vilket gör att personalen inte får 
plocka ut den eller flytta den i 
kabinen. [12] 

 Procedurer för 
litiumbatteri brand 

Ett exempel på en procedur visas i 
Figur 1. Där användning av bärbara 
andningsutrustningar (PBE) samt 
halon baserade brandsläckare 
förslås vid brand. Efter släckning av 
elden, vatten eller icke-alkoholisk 
vätska ska läggas på. Senare ska 
kabinbesättning följa 
Förvaringsprocedurer efter 
litiumbatteri brand. [12] 
 Figur 1 Procedurer för litiumbatteri brand (Airbus, 2014) 
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 Förvaringsprocedurer efter litiumbatteri brand  

Som nämnt tidigare, nästa steg efter 
litiumbatteri brand är att förvara 
det. Ett exempel på procedurer som 
används av Airbus visas i Figur 2. Det 
är rekommenderat att placera 
batteriet i en toalett alternativt i en 
hink med vatten eller icke-
alkoholbaserad vätska, det ska 
regelbundet kontrolleras. 
Anledningen till att placera 
batteriet/enheten i toaletten är att 
det finna brandvarnare samt att 
området är isolerat från kabinen 
(passagerare). [12] 
 

 Procedurer för flygbesättning 

Det har blivit vanligare att installera EFB i cockpit, 
de är utrustade med litiumbatterier som 
primärenergikällor. EFB är inte den enda 
elektroniska enheten som används i flygplanet som 
innehåller litiumbatterier.  
Syftet med procedurerna att handleda användaren 
vid brand av litiumbatteri. Alla PED som används i 
flygplanet får inte missanvändas eller utsättas för 
skador som påverkar enheten på ett dåligt sätt t.ex. 
när enheten tappas eller blir utsatt för yttre 
påfrästningar. [12] 
 

Procedurer som Airbus har rekommenderat som 
visas i Figur 3. Där först piloten som är närmast 
faran (brand) ska motverka det, medan den andra 
piloten ska ta över styrningen. Nästa steg är att 
informera kabinbesättningen om branden där de 
ska följa Förvaringsprocedurer efter litiumbatteri 
brand. Piloten som tar över styrningen ska använda syremask, medan den andra piloten som sköter 
brandsläckandet ska använda sig av bärbara andningsutrustningar (PBE) och halon baserade 
brandsläckare. Efter att piloten har släckt elden, vatten eller icke-alkoholisk vätska skall användas ifall 
det inte är möjligt att ta ut PED från cockpiten. Annars kabinbesättningen tar hand om det. [12] 

 Laddning av litiumbatterier 

Litiumbatterier laddas på olika sätt, speciellt på senaste tiden har det framkommit nya teknologier 
som tillämpar trådlös laddning för samtliga elektroniska bärbara enheter. [23] Det finns många 
fördelar och nackdelar med att använda en induktiv laddning. En enkel fördel är att piloterna slipper 
ha hängande laddningskablar. Det tar även längre tid att ladda enheten. [24]. Vissa elektroniska 
enheter har inte mottagningsförmåga för induktiv laddning. [25] Vilket kan lösas genom att 
komplettera med ett laddningsskal som har en inbyggd mottagare eller kommer i form av en 
klistrande detalj som sitter på surfplattans baksida. [26] De flesta surfplattor är redan utrustade med 
en temperatursensor som stänger av alla funktioner vid onormala temperaturförhållanden. [27] 

Figur 2 Förvaringsprocedurer (Airbus, 2014) 

Figur 3 Procedurer för flygbesättning (Airbus, 2016) 
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3.6 Litiumbatteri incidenter 
I detta avsnitt kommer en sammanfattning av incidenter som har hänt med olika elektroniska enheter 
som har litiumbatterier på flygplanet som visas i Tabell 2. [13] 
 

Tabell 2 Incidenter 
Datum Enhet Händelser 
27/02/17 
 
 
18/02/17 
 
 
 
 
 
22/01/17 
 
 
 
15/01/17 

iPhone 
 
 
Mobil 
telefon och 
power bank 
(bärbar 
laddare) 
 
Power bank 
 
 
 
iPhone 

Passagerare håller på att ladda mobilen och batteriet börja 
överhettas, kabinbesättning lagt den i kaffekanna.  
 
Passageraren såg eld i kabinbagage, och flygbesättningen släckte elden 
med brandsläckare. Anledning var att en passagerare hade lagt mobil 
telefonen på laddning med hjälp av en ”power bank” i kabin väskan. 
 
 
 
Flygbesättningen fick upptäcka att en ”power bank” hos en 
passagerare fick överhettning och rök började komma ut. Åtgärden 
som togs var att lägga den i iskalltvatten för att minska temperaturen. 
 
En iPhone gick sönder pga. att passagerare tog fram sätet och mobilen 
klämdes. Mobilen släppte vit rök och passagerare slängde mobilen på 
gång stället medan brandskyddspåse hämtades. 
 

19/02/17 Trådlösa 
hörlurar 

En passagerare väcktes efter att hon kände värme från hennes 
hörlurar, då det började ge gnista. Flygbesättning fick lägga vatten på 
det, och senare placerade den i en säker plats. 
 

15/12/16 
 
 

23/10/16 

E-cigarrett  
 
 

E-cigarrett 
och power 
bank 

E-cigarrett började ge ut rök, och flygbesättningen använt 
brandsläckare. 
 

Ramptjänsten såg att rök kommer ut ifrån en väska under lastning av 
bagage i fraktutrymmet, de öppnade väskan och brandkåren la 4 
gallons (cirka 15 liters) vatten på den. Väskan innehåll 2 stycken 
litiumbatterier som upplevde en termisk rusning pga. laddning av E-
cigarrett. 
 

3/12/16 Bärbar dator En eld upptäcks i bagageluckan, flygbesättningen använde 
brandsläckare för att släcka en bärbardator som brann. Tre stycken 
halon samt två stycken vatten baserade brandsläckare använts till att 
släcka elden. Därefter placerades den i en skyddspåse med is. 
 

24/09/16 
 
 
 
 

02/08/16 

Samsung 
surfplatta 
 
 
 

RCA 
Surfplatta 
 

Rök upptäcktes av kabinbesättningen i kabin sedan bestämde 
piloterna att nödlanda för att åtgärda problemet. Efter landningen 
upptäckte teknikerna att surfplattan som har fastnat mellan sättarna 
upplevde en termisk rusning. 
 

Under ombordstigning upptäckte en passagerare att rök kom ut från 
en ryggsäck på en annan passagerare. Väskan togs bort från 
flygplanet. Efter att personal släckte elden upptäckte de att det var en 
surfplatta brann p.g.a. överhettning i batterierna. 
 

18/2/08 Ficklampa En väldigt hög smäll hördes i cockpit. Piloterna upptäckte att det kom 
ifrån ficklampan som används för inspektion. Fick lampan brann inte 
men var överhettad och gjorde så att piloten brände handen. 
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 Aktuell studie 

I följande underrubriker beskrivs de aktuella studie utförts.  
 
4.1 NPA jämförelse 
I följande Tabell 3 sammanfattas skillnaden mellan de två nuvarande regelverk gällande Part-CAT,  

1. AMC 20–25  
2. AMC and GM (Guidance Material) till Annex IV kommersiell flygtransport (part-CAT) 

 
och kommande regelverk NPA 2016–12 som blir implementerat i 2019. 
  
Tabell 3 AMC 20–25 & AMC GM jämförelse med NPA 

Område Jämförelse 
Allmänt  

 I definitioner har C-PED (Controlled Portable Electronic Device) har tagits 
bort. (båda i GM1 CAT.GEN.MPA.140 och AMC 20–25) 

 Följande delar i AMC 20–25 har tagits bort helt: 
1. Tillämplighet (2) 
2. Relaterade krav (3.1) 
3. Mjukvara applikationer (5.2) 
4. Operativ bedömning (6.2), 
5. Operativa bedömningsprocesser (7), 
6. Appendix A till K 

 En stor del av texten i syftet togs bort, istället har det skrivits kort 
sammanfattning om vilka dokument som ska följas för installation av EFB 
(en luftvärdighet godkännande). För mer väglednings dokument hänvisas 
det till ICAO Doc 10020 ‘Manual of Electronic Flight Bags’. Angående EFB 
mjukvaror ska det hänvisas till Kommissionens förordning (EU) No 
965/2012. 

Fysiska Fästet 
(Hållaren)  Små ändringar i inledningen, mer förklaring om hållarens position och dess 

inverkan på att hindra flygbesättningens sikt. 

Display 
(placering)   Använde ordet ”flygbesättning” istället för pilot. 

Strömkälla 
 Borttagning av hela kapitlet och istället refererat till EASA:s bestämmelser 

gällande strömkälla i flygplanet. 

Kabel koppling 
 Ändrat stavning på ordet ”airplanes” till ”aeroplanes”. Från amerikanskt 

till brittiskt. 

EMI 
 För C-PED EMI bedömning (Front door coupling) gäller följande miljötester 

ED-14D/RTCA och DO-160D. (uppdaterat i AMC1 CAT.GEN.MPA.140. 
(d)(2)(i)(A)(b)). 

 Det är nödvändigt att testa C-PED i flygplanet för att vissa att ingen 
störning av luftfartygets utrustning uppstår (Front Door Coupling), testerna 
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ska ske under icke-vinstbringande flygningar som utförs för 
underhållssyfte. (lagt till i AMC1 CAT.GEN.MPA.140. (d)(2)(i)(B)). 

 För att kunna adressera (Back Door Coupling) känslighet för C-PED med 
sändande data (T-PED) skal EMI bedömning följas AMC1 
CAT.GEN.MPA.140. (d)(1)(ii). 

 Användning av Electronic Flight Bags 

I NPA har ett nytt avsnitt introducerats under Part-CAT, Subpart-A General för just användning av EFB, 
dokumentet heter CAT.GEN.MPA.141. Vilket innehåller följande rubriker: 

1. Definitioner (GM1), 
2. Bakgrundinformation (GM2),  
3. Hårdvaran (AMC1 141 a),  
4. Applikations klassificeringar (AMC1 141 b),  
5. Applikationer för type A (AMC2 141 b),  
6. Applikationer för type B (AMC3 141 b),  
7. HMI för type A (GM3 141 b).  

 
Dessa rubriker kommer mest ifrån den nuvarande AMC 20–25. I den framtida regelverk (nya AMC) 
kommer rubrikerna inte finnas som visas under ”allmänt” i Tabell 3. 
Däremot vissa av dem borttagna regel flyttas samt utvecklas i dokumentet ”CAT.GEN.MPA.141”. 
Utvecklingen av rubrikerna nämns i fet stil i Tabell 4. 

 
Tabell 4 Ändringar mellan AMC och 141 

Område Ändringar 
Definitioner 

 Flyttad från CS 20–25: 
1. Aircraft Administrative Communications (AAC) 
2. Minor failure conditions 

 Lagt till i CAT.GEN.MPA.141: 
1. Aeronautical Operational Communications (AOC) 

 
Bakgrundinformation 

 Lagt till i CAT.GEN.MPA.141, Bakgrund texten hämtas ifrån följande 
regelverk: 
a) EASA AMC 20–25 (Luftvärdighetshänsyn till EFB) 
b) EASA AMC 25.1309 (System Design utvärdering)  
c) EUROCAE ED-14D/DO-160D (Miljötester) 
d) EASA ETSO-C165A (Elektroniska kartsystem för flygplans 

position) 
e) FAA AC 120–76 (EFB tillstånd)  
f) FAA AC 120–78 (Godkännande och användning av elektroniska 

signaturer) 
g) ICAO Doc 10020 (EFB Manual) 

Hårdvaran 

 
 Punkt 5.1 har flyttats från CS 20–25 med liten ändring som 

presenteras nedan Hårdvaran( ) 
Operatören ska gå igenom på punkter som har nämnt i Kapitel 3.2.1 innan 
användning av bärbara EFB. 
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 Hårdvaran 
(generellt)  Bärbara EFB ska fungera autonomt båda i och utanför flygplanet. 

 En bärbar EFB är en C-PED (kontrollerade PED). 

Hårdvaran (Display 
egenskaper och 
(placering) 

 Punkt 6.1.1.1.2(a) och 6.2.1.5 har flyttats från CS 20–25 med liten 
ändring som presenteras nedan, 

a) EFB ska placeras på ett sätt som inte stör flygbesättningens 
externa sikt.  

b) Den ska placeras inom 90 grader på ömse sidor av 
flygbesättnings sikt. 

Hårdvaran 
(Strömkälla)  Bara punkt 6.2.1.3 (e) har flyttats från CS 20–25. 

Hårdvaran (Kabel 
koppling)  Två punkter 6.1.1.1.5 (a) och (b) har flyttats från CS 20–25. 

 Ingen ändring på dessa, men angivet några exemplar på andra 
komponenter (till exempel ”flight control”, knappar, stol, fönster, 
mm.) i cockpit. 

Hårdvaran (EMI) 
 I NPA har de specificerat vilka avsnitt skall följas i 

AMC1 CAT.GEN.MPA.140. (b), (c), och (d). 
 EMI utvärdering ska utföras för alla kablar som är kopplade till EFB 

samt icke-certifierad laddare. 

Hårdvaran (Batteri) 
 I NPA har de specificerat vilket avsnitt ska följas i AMC1 

CAT.GEN.MPA.140. (f). 

Hårdvaran (Synlig 
placering)  Texten som finns i AMC 20–25 under rubrikerna ”Viewable 

stowage” (6.2.1.6) samt ”Mounting Device” (6.1.1.1.1) har 
kombinerats ihop. 

Applikations 
klassificeringar   Punkt 5.2 har flyttats från CS 20–25 med liten ändring. 

Applikationer för 
type A  
 

 Appendix A har flyttats från CS 20–25 och en extra punkt gällande 
AAC var tillagd. 

Applikationer för 
type B 
 

 Appendix B har flyttats från CS 20–25 med liten ändring.  

HMI för type A  
  Lagts till ett krav angående HMI test för type A, 

En HMI bedömning krävs inte för type A mjukvara. Anledningen är 
att type A applikationer bör utformas i enlighet med principer för 
mänskliga faktorer, för att minimera deras inverkan på 
besättningens arbetsbelastning.  
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4.2 Förebyggande av incidenter 
Som tidigare nämnts om incidenter gällande litiumbatterier, har de flesta händelser skett under 
laddning av olika typer av enheter som var utrustade med litiumbatterier. En lösning till detta är att 
använda en ”smart” induktion laddare som redovisas nedan i texten. Samt istället för att lägga 
enheten i kylväska med is eller i en kaffekanna så är en brandskyddsväska en säkerlösning som kan 
användas. Vid brand av litiumbatterier kan giftiga kemiskagaser släppas ut från batterierna vilket kan 
medföra fara för flygbesättning samt passagerare, en möjlig åtgärd för det att ta på sig en 
syrgasmask. 

 Induktiv laddning 

En induktiv laddning är en trådlös laddning, vilket innebär att 
elektromagnetiska fält används för att överföra ström från en 
sändare till en mottagare (t.ex. Mobiltelefon, surfplattan, mm.). 
Först konverteras spänningen till växelström (AC), sedan skickas 
AC till sändarspole med hjälp av en sändare krets. Detta skapar ett 
elektromagnetiskt fält som skickas vidare till mottagarspole för att 
generera ström, vilket kommer att konverteras till likström med 
hjälp av en mottagare krets som sedan laddar enheten. I Figur 4 
vissas hur elektromagnetiska fält är skapat mellan sändarspole 
och mottagarspole. [28] 
 
 

 Brandskydds väskor 

Ett brandskydds väska, kan förekomma i olika storlekar beroende på typen av elektroniska enheten 
(bärdator, surfplatta, mobiltelefon mm.). Vitsen med väskan är att bevara värme/eld eller explosion 
som kan ske hos litiumbatterierna som sitter i den elektroniska enheten. Väskan klarar av höga 
temperaturer samt hindrar att rök kommer ut i omgivningen. Eldbeständiga handskar för att hålla 
den brinnande enheten medföljer också i väskan. [29]  

4.3 Fält studie 
Den största utmaningen som operatören tillsammans med design organisationen kan uppleva är att 
hitta rätt position för att montera EFB i cockpit. Som tidigare nämnts i regelverken ska 
monteringsplatsen möjliggöra en säker användning av enheten, där instrument eller andra 
displaysystem inte blockeras av hållaren eller EFB systemet. EFB ska sitta så nära som möjligt det 
primära synfältet. Dessutom ska få installationen inte hindra rörliga komponenter i cockpit som 
fönstermekanism eller liknande. [30] 
 

Analyser av fältstudier genomfördes på olika flygplanstyper i samarbete med BAM. För att få en 
uppfattning om vilka inverkan de olika placeringarna har på säkerheten. Samt vad operatören ska ta 
hänsyn till vid installation av EFB i följande placeringar som nämns i nedanstående underrubriker: 

Figur 4 Elektromagnetisk fält 
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 Vid fönstret med hjälp av ett fysiskt fäste 
(Cradle) 

Flera operatörer prioriterar att ha EFB fastmonterad i ett 
flyttbar fysiskt fäste som sitter skruvad vid fönstret. Det är 
ett robust alternativ. Den typen av hållaren installeras 
genom mindre ändringar som DOA organisationen utfärdar. 
 

Det krävs små designändringar på flygplanet för att kunna 
sätta fast fästet. Flygplan med begränsade ytor i cockpit är 
mer komplicerade att installera dessa hållare i. Då det kan 
blockera åtkomst till syrgasmaskerna som finns vid 
piloterna som visas i Figur 5. Samt att i vissa lägen kan det 
blockera fönster mekanismen (utgång) som visas i Figur 6.  
 

För att lösa det problemet har BAM tillsammans med 
samarbetspartner tillverkat i hållaren ”ett 
svängfäste” som innehåller mekanism för att flytta 
fram hållaren vid användning samt att ta tillbaks 
den i ”stand by” läge. Trots att fönster mekanismen 
blockeras av hållaren men tiden det tar för piloten 
att fälla tillbaks den överskrider inte sex sekunder 
vilket är en logiskt för piloten att utföra 
nödutrymning utan några svårigheter. 
 

 Fönstret installation 

EFB kan placeras på fönstret med hjälp av en sugpropp som visas Figur 7. Det är flexibelt (snurrar 360 
grader) och sitter på fönsterytan. Nackdelen är att den tappar sin 
hållfasthet pga. luft trängas in mellan sugpropp och fönster samt 
undertrycket minskar. Därför sitter det en pump längst upp som 
visas på Figur 7 för att kunna skapa ett större undertryck igen. 
Detta görs ungefär varje dygn för att behålla hållfastheten hos 
sugproppen.  
 
Honeywell NextGen R&D har utfört en forskning inom miljötester 
för EFB sugpropp fästet. Där de har fokuserat på aspekter som 
påverkar den typen av EFB montering. Bl.a.  

 Temperaturändring och fuktighet, 
 Vibration och chocktester,  
 Trycktester,  
 Påverkan på glasytan och 
 Påverkan av turbulens. [31] 

 
Det resultatet som har fåtts efter testerna visade att sugproppen är säkra för användning ifall 
operatören tar hänsyn till följande procedurer: 

1. Ytan sugproppen sitter fästas på ska rengöras ordentligt med isopropylalkohol. 
2. Fästytorna ska vara väsentligen släta och plana.  
3. Periodisk rengöring och omkoppling bör utföras efter behov för miljöförhållanden.  
4. Sugproppen får inte ligga kvar på flygplanets vindruta under långa perioder.  
5. Sugpropparna ska bytas var sjätte månad vid extrema miljöer. [31] 

Figur 7 Sugpropp (BAM, 2017) 

Figur 5 Syrgasmask blockering (BAM, 2017) 

Figur 6 Fönster mekanismen (BAM, 2017) 
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Denna typ av hållare behöver ingen certifiering för att kunna monteras i cockpit, det är en snabb 
tillfällig lösning för flygbolag som vill installera EFB. Operatören är därmed ansvarig för 
funktionalitetens effektivitet hos sugproppen. Det sättet som sugproppen sitter kan ge konsekvenser 
vid nödsituationer som operatören inte tar ställning till.  
 
För flygplan som har utgångsöppning genom fönstret kan EFB vara ett hinder för att kunna utföra en 
nödutrymning. Därför skall operatören ta hänsyn till sådana fysiska aspekter via HMI. Vid nödlandning 
får hållaren rejäla påfrestningar och det finns ingen verifiering att de sitter kvar på fönstrets yta. 
Konsekvensen vid följande situation att EFB ramlar och eventuellt slår i känsliga instrument i cockpit.  

 På styrspaken (yoken) 

Att montera fast EFB på styrspaken (yoken) är ett 
alternativ, positionen EFB:n sitter på är praktisk pga. 
piloten har skärmen rakt framför sig och behöver inte 
göra någon större rörelse för att komma åt enheten. 
Det är dock inte rekommenderat att utföra EFB 
installation på styrspaken för flygplan inom CS 25, 27 
och 29 samt att alla komponenter som medföljer 
installationen måste inkorporeras med flygplanets 
design. [32]  
 
Däremot skall operatören tänka på ett antal faktorer 
vid installationen. Det första är att göra HMI tester för 
att säkerställa att EFB installation fungerar som den 
ska. Det andra att tänka på är vikten från båda 
hållaren och surfplattan. Den extra vikten på 
styrspaken skapar vibrationer som kan inverka på 
”Flight Controls” detta inkluderar komponenter som 
autopilotsensor, stall varnare, ”stick pusher” (motverkar stall).  Operatören skall även tänka på 
krocksäkerheten samt mänskliga faktorer. BAM har utfört flygtester på ett luftfartyg efter installation 
av EFB på styrspaken men det visade att vid dragning av styrspaken mot pilotens sida, kan EFB 
hållaren träffa pilotens säkerhetsbälte som visas i Figur 8 och även öppna den p.g.a. det korta 
avståndet mellan piloten och EFB systemet. Problemet har sedan åtgärdats genom att ändra 
detaljens form för att undvika säkerhetsproblem. Det är viktigt att utföra dessa tester för att kunna 
anpassa designen av hållaren efter pilotens fysiska förmågor och även ta hänsyn till krocksäkerheten. 
[33] 

 På flygbesättningens knä (knäbord) 

Knäbord är en produkt som används för att sätta fast surfplattan på pilotens knä, detta alternativ 
kräver inte godkännande. Praktisk och snabb lösning för piloten att lägga sin egen surfplatta i. Det går 
även att vinkla EFB vertikalt för att piloten ska ha bättre syn på skärmen. Knäbord används endast för 
Class 1 EFB som alltid är bärbar och behöver ingen montering. Nackdelen med knäbord är att piloten 
måste sätta fast den på knät med hjälp av ett band vilket kan vara störande vid rörelser eller 
oförutsägbara situationer.  

Figur 8 Yoken (BAM, 2017) 
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 Resultat 
 
Följande underrubriker presenterar det resultatet som har fåtts efter genomförd studie.  

5.1 Framtida regelverk 
Här presenteras det resultatet som har fåtts av genomförandet för jämförelsen mellan nuvarande 
regelverk gällande krav för EFB installation specifikt bärbara EFB, och den kommande regelverk som 
är ännu inte är publicerad emellertid finns i ett dokument under namnet Notice of Proposed 
Amendment (NPA). I NPA inkluderas ändringsförslag på flera dokument bland annat uppdatering på 
kommande ”AMC & Guidance Material” som är vägledandedokument. Dokumentet heter 
CAT.GEN.MPA.140 och gäller användning av PED i den kommersiella flygtransporten. AMC 20–25 
Annex II har lagts i NPA och där det är markerat vilka delar som har tagits bort eller uppdaterats.  
C-PED strykas ifrån det nya regelverket p.g.a. de inte längre tilldelade i en kategori, utan de är 
integrerade i alla typer av PED, som är antigen T-PED eller vanlig PED.  
 
Tillämpningar för specifika flygplanstyper samt operatörer har strukits i NPA, anledningen är att AMC 
20–25 ska gälla för alla möjliga flygplanstyper som finns i flygtrafiken som t.ex. segelflyg och 
liknande. Ett antal relaterande dokumentskrav som CAT.GEN.MPA.140 har tagits bort p.g.a. att de 
inte längre är giltiga. Omformulering på meningar samt ord har gjorts för att göra texten mer 
försåtlig, och samtidigt förbättra syftet med reglerna. I texten gällande fysiska fästet har ordet 
”flygbesättning” använts istället för ”pilot”, vilket innebär att det syftas på båda piloterna. Avsnittet 
strömkälla är struken och istället har refererats till EASA:s bestämmelser. D.v.s. att operatören ska 
följa de gemensamma strömkällabestämmelser som är utfärdade av EASA.  
 
Den stora höjden i NPA ändringsförslaget är att ett helt nytt avsnitt i ”AMC & Guidance Material” 
under namnet CAT. GEN.MPA.141 som handlar just om användning av EFB har publicerats. 
Anledningen för implementeringen av dokumentet är att det skulle skiljas mellan EFB och PED när 
det gäller hanteringen. I det dokumentet har en stor del av nuvarande AMC innehållet som tagits 
bort i NPA, har skrivits om med uppdateringar i CAT.GEN.MPA.141. En sammanfattning av NPA:s 
innehåll visas i Figur 9. 

 
Figur 9 NPA sammanfattning 
 
Ändringar för kommersiella flygtransporter gällande EFB installation var inte märkbara, det kan tyda 
att operatörer inte har haft stora problem med just EFB. I Tabell 2 gällande litiumbatteriincidenter 
visas tydligt att de flesta incidenter som har inträffat är inte p.g.a. EFB eller surfplattor. Det är få 
incidenter där en surfplatta har haft en överhettning och brunnit. 

5.2 Placeringar   
En sammanfattning av resultatet som fåtts efter fältstudien presenteras i följande Tabell 5. Där 

fördelar och nackdelar på respektive installationstyp har lyfts upp. 



33 

Tabell 5 Jämförelse mellan olika installationstyper 
Fysiskt fäste Fördelar Nackdelar 
Vid fönstret 
(Monterad på 
flygplansstrukturen) 

 Robust och säkert fastsatt i 
flygplanets struktur. 

 

 Säker installation, klarar av höga 
påfrestningar.  

 

 DOA godkänd produkt. 

 Längre tillverkningsprocess.  
 

 Inte så visuellbar för 
besättningen.  

Fönstret installation 
(Sugpropp) 

 Snabb lösning (kräver inte 
godkännande). 
 

 Kan läggas i olika positioner på 
fönsterytan. 

 Måste regelbundet skötas. 
 

 Kan blockera nödutrymning och 
andra instrument. 
 

 Icke säker lösning. 
 

 Sugproppen åldrar och tappar sin 
sugförmåga med tiden.  

På styrspaken 
(Yoken) 

 Mer synlig än andra placeringar.   Påverkar ”flight controls”. 
 

 Begränsar pilotens rörelse.  
På flygbesättningens 
knä (Knäbord) 

 Enkel och snabb lösning.  Begränsar pilotens rörelse i 
cockpit. 
 

 Används endast för EFB Class 1. 
 
 

5.3 Utrustningar 
I följande underrubriker presenteras utrustningar som operatören kan tillhandhålla för att säkerställa 
en tryggsammiljö för användning av EFB:  

 Smart induktiv laddare (SIL) 

Tanken med ”smart” induktiv laddare är att den innehåller en temperatursensor (LM35) för att 
övervaka surfplattans temperaturnivå. En komparator (en komponent som jämför strömmen) som kan 
frånkoppla laddningen när det överstiger den driftstemperaturen av den elektroniska enheten. Samt 
ett larm som varnar flygbesättningen. Det innebär att i förväg får besättningen en varningssignal när 
surfplattans temperatur överstiger det normala temperaturen. Genom att skicka ut varningssignaler 
när övre nivån på den driftstemperaturen har uppnåtts i den elektroniska enheten. Funktionen är 
smart för att den har förmågan att frånkoppla laddningen vid onormal temperaturhöjning för att 
undvika större faror (ju mer energi det finns i batteriet desto större termiska rusningen blir det).  
 
Surfplattor har redan integrerade temperatursensorer som kopplar av laddningen vid låga samt höga 
omgivningstemperaturer. Idéen att ha en till temperatursensor i SIL är att den ska användas mest för 
varningssyfte då den är kopplad till en indikator och även kan fungera som en redundans till 
surfplattans egen temperatursensor. Användningen av induktivladdning gör så att piloterna slipper ha 
hängande laddningsladdar som stör deras rörelse i cockpit. En annan möjlig orsak skulle kunna vara att 
induktiva laddare laddar långsammare än vad de nya farliga snabbladdarna gör och således blir 
uppladdningen säkrare på grund av det. 
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 Smart brandskyddsväska  

Som procedurer har förslagit att man kombinera halon baserade brandsläckare, för att minska elden, 
och vatten för att kyla ner litiumbatteri cellerna för att hindra vidare termisk rusning. En brandsläcker 
med dubbel släckare (halon och vatten) kan vara en lösning, eftersom det inte är nödvändigt att 
använda vatten i cockpit ifall EFB kan flyttas till kabin, där kabinbesättning tar hand om släckning av 
EFB. Denna brandsläckare ska vara installerat i brandskyddsväska som har uppgiften att spruta in båda 
halon (först) sedan vatten.  
 
Dessa görs genom en temperatur sensor som sitter i väskan som aktiveras av piloten efter att den 
brinnande enheten lagts in. När sensorn upptäcker att temperaturen har sänkt (ingen eld), då sprutas 
vatten in i väskan för att behålla enheten kall.  
 
Fördelen med detta är att enheten släcka och förvaras på plats istället att transportera det till kabinen. 
Samt att det undviker användandet av vatten i cockpiten vilket är på grund av fuktkänsliga till avionik 
system. 

5.4 Procedurer 
I följande underrubriker presenteras procedurer för olika onormala händelse i cockpit: 

 Vid upptäckt överhettning genom varningsindikatorn 

Med användning av en smart induktiv laddare, får flygbesättningen en varningssignal vid 
överhettning. Vilket gör att flygbesättningen ska i förväg upptäcka faran. Piloten som är närmast den 
överhettade enheten ska ta bort kablarna som är kopplade till enheten (datatransmission, mm.). 
Sedan stänga av enheten och placera det i brandskyddsväskan. Kabinbesättningen tar ut väskan 
utanför cockpit och övervakar genom att kontrollera temperaturhöjningen i väskan. 

 Rök 

När flygbesättningen märker att rök kommer ut från EFB eller elektroniska enheten som innehåller 
litiumbatterier i cockpit. Först ska piloten som är närmast faran ska motverka det medan den andra 
fortsätter att styra flygplanet. Kabinpersonalen ska informeras och i sin tur ska förvara enheten i ett 
säkert ställe och fortsätter övervaka. Piloten som styr ska ta på sig syrgasmask och den andra ska ta 
på sig bärbara andningsutrustningar (PBE). Anledningen är att överhettade batterier kan släppa ut 
giftiga gaser som är hälsofarliga. Nästa steg är att ta på sig eldbeständiga handskar för att förvara den 
elektroniska enheten i en brandskyddsväska, som underlättar att flytta enheten till kabin. 

 Brand 

Angående brand i cockpit ska samma procedurer som nämns i kapitel 5.4.2 användas, men piloten 
närmast till elden ska först använd eldbeständiga handskar och förvara den elektroniska enheten i en 
brandskyddsväska. Sedan aktivera brandskyddsväskans brandsläckare (Halon-1211 & vatten). 
Därefter ta ut väskan utanför cockpit och lämna till kabinbesättning som ska kontinuerligt övervaka 
väskan. 
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 Diskussion  

Förstudien har gått ut på att först få en uppfattning om dagens installationskrav gentemot de 
framtida kraven. Sedan ta reda på vilka säkerhetsrisker som kan orsakas vid genomförande utav olika 
typer av EFB installation. Anledningen är för att redogöra för operatören vilka aspekter som ska tas 
hänsyn till, vid varje typ av installation. Gruppen har tillsammans med BAM lyft upp problem som 
specifikt skall undersökas, bl.a. titta på hur användning av EFB påverkar ”Flight Controls” och andra 
instrumentsystem eller på hur nödutrymning påverkas. Tanken först var att utföra en ”ground test” 
på mark för nödutrymning men BAM hade då inte tillgång till berörda flygplanstyp (Embraer 190). 
Istället fick gruppen teknisk information samt nödutrymning filmklipp som användes för fältstudien.  
 
Metoden som utfördes i arbetet var ganska begränsad med tanke på att AMC är det enda tillgängliga 
regelverket som behandlar de luftvärdighetskraven gällande EFB, dock har andra kompletterande 
dokument som AC använts för att få en bättre förståelse för vad som gäller för EFB installation. 
Gruppen har lagt en stor vikt på FAA:s AC dokumentet i litteraturstudien som egentligen är inget 
Europiskt regelverk utan det är ett vägledande dokument. Istället bör det nämnas mer om AMC & GM 
dokumentet som är ett vägledande dokument i Europa och finns uppdaterat i NPA 2016–12. 
För litiumbatteridelen baserades studien på incidenterna samt flygtillverkarens procedurer för 
hantering av brand specifikt i cockpit. Det som borde göras mer är att intervjua relevanta personer 
inom flygplanets brandsäkerhet för att få bredare kunskap inom området. 
 
Efter genomförande av undersökning på litiumbatteri incidenter har det visat sig att de flesta 
incidenter inträffat p.g.a. mobiltelefoner speciellt i kabin, det senaste året har 10 mobilbatteri 
incidenter inträffat [13]. Det som är intressant är att endast två incidenter gällande surfplattor var 
rapporterade, vilket är en låg siffra. Endast en incident har just inträffat i cockpit, orsaken var att en 
ficklampa hade fått batteriöverhettning. Analys av kommande regelverk visade att inga stora 
ändringar inom säkerhetskraven i det nya regelverket gällande EFB surfplattor har skett. Anledningen 
kan vara att inga batteriproblem har inträffat i EFB enheterna de senaste åren. NPA är 
ändringsförslag på regelverk från endast myndigheten, operatörer får också kommentera eller 
komma med nya föreslag ifall de har anmärkningar över de nya kraven.  
 
Resultatet som har fåtts av analysen som gjordes på olika EFB placeringar är en sammanfattning av 
de starka samt svaga sidorna på respektive placering. Det var svårt att bestämma vilken placering 
som är lämpligast för montering i cockpit. Anledningen är att det beror på olika omständigheter och 
flygplanstyper, då varje installation passar in med en viss flygplanstyp vid en viss miljö. Opererar man 
små flygplan som Cessna som har begränsat cockpit utrymme så blir det svårt att t.ex. installera ett 
fast fysiskt fäste som kräver betydligt mer yta. I detta fall är sugpropp ett alternativ men är 
fortfarande en osäker lösning med tanke på den ojämna glasytan som kan vara en bidragande faktor 
till att den monterade surfplattan ramlar (kapitel 4.3.2).   
Gällande litiumbatterifel som kan uppstå vid användning av elektronisk enhet, har gruppen tagit 
hänsyn till nya teknologier som kan implementeras i framtiden.  Dessa teknologier är till att motverka 
brand och förminska faror. För motverkning av brand valdes ”induktiv laddning”, denna teknologi 
används för att ladda surfplattan trådlöst och fungerar i praktiken. Den smarta biten som gruppen 
har kommit på är att integrera en temperatursensor som sänder ut varningssignaler för piloten vid 
onormal temperaturökning i surfplattan. Svårigheten som kan inträffas vid implementering av den 
teknologin är dess påverkan på elektromagnetiska störningar då den innehåller magnetism som 
överför strömmen. Den andra lösningen att använda sig av en ”smart brandskyddsväska” som är 
utrustad med en dubbelsläckare (vatten och halon-1211) som har uppgift att båda släcka elden med 
hjälp av halon och kyla enheten med hjälp av vattnet. Dessa väskor ska även finnas i kabinen då de 
flesta incidenterna har inträffats där. Anledningen till att vi har valt att ha en dubbelsläckare är 
incidenterna som har skett samt Airbus brandprocedurer, där personal har åtgärdat problemen med 
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hjälp av båda halon och vatten. Just den utrustningen har varit viktig i vårt resultat p.g.a. att den är 
mest realistisk att integreras i praktiken och kan ge operatören snabba till att motverka brandfaran.  
Exemplet på brandprocedurer från Airbus har varit som grund till de förslagna procedurerna i 
resultatet. Ändringen som har utförts är att vi har integrerat in de utrustningar som man har kommit 
fram till i resultatet.  
 
 

 Slutsatser 

Användning av EFB har blivit väldigt känt i dagens flygbransch med tanke på sin bidragande till 
effektivitet i flygningar. Varje ny teknologi har sin påverkan på säkerheten, EFB har hittills inte visat 
stora hot för flygplanets säkerhet men däremot har PED eller andra litiumbatteriutrustade 
komponenter orsakat små faror i båda kabin och fraktutrymmet.  Nya regelverket kommer att 
specifikt handla om EFB och inkludera den i ett enskilt dokument. Förändring i regelverket har skett 
men nya procedurer och krav inte har kommit ut vilket var oförväntat i början av arbetet. 
Trygghetsmässigt borde flygoperatörer tänka på högre säkerhet genom att använda nya teknologier 
som hjälper besättningen att snabbt bli av med faran för att uppfylla tillräckligt hög flygsäkerhet.  
 
Lösning på procedurer samt säkerhetsutrustning ger operatören bättre vägledning att självständigt 
skapa en säker användning av elektroniska enheter i flygplanet. Produkter som brandskyddsväskor är 
lösning på att hantera brinnande bärbara elektroniska enheter i flygplanet. Med den förslagna 
brandskyddsväskan i arbetet blir släckandet av elden optimalt då väskorna har brandsläckaren 
integrerad, som kan sköta jobbet åt personalen efter att enheten har lagts in i väskan.  

 
Sättet EFB sitter på är en till faktor som kan säkerhetsmässigt kritiseras. Det har visat sig att alla typer 
av EFB monteringar har negativa sidor men det varierar beroende på installationstyp i flygplanet. Det 
har inte varit lätt att välja det bästa alternativet då samtliga flygplanstyper och helikoptrar har 
varierande cockpit utrymme. Efter genomförd fältstudie har det visat mindre säkerhetsnackdelar på 
fastmonterade EFB hållare som sitter vid fönstret.   

 
 

 Förslag till fortsatt arbete 

Ett område som kan utvecklas är att använda induktiv laddare i kabin och cockpit, men det är viktigt 
att ta hänsyn till elektromagnetiska störningar p.g.a. påverkan på avioniksystem i cockpit. Ett annat 
förslag kan vara att studera hur mjukvaran influera EFB under flygning t.ex. överhettning av enheten.  
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