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Sammanfattning!! 
Underhåll av flygplan inom en flygverksamhet är en väsentlig del då avsikten är att bevara 
planets inbyggda säkerhets- och tillförlitlighetsnivåer. Flygplan kräver ett godkänt och 
rätthanterligt underhåll för att det ska kunna opereras på ett säkert samt luftvärdigt sätt. 
Underhållsprogrammets avsikt är att garantera att en funktion opererar korrekt trots en osäker 
miljö. Under flygningar utsätts flygplan för ett stort antal belastningar vilket leder till att 
komponenter och delar påverkas negativt. Ett underhållprogram försöker ständigt hitta och 
uträtta potentiella fel innan det uppstår ett funktionellt fel.   

Detta examensarbete handlar om att ta reda på vilka för- och nackdelar det finns med att 
förlänga eller förkorta underhållsintervall inom flygets underhållsprogram. Syftet är dessutom 
att dra slutsatser angående om hur flygbolag, flygplanets motorprestanda och ålder har ett 
samband vid förlängning eller förkortning av detta underhållsintervall. Examensarbetet 
skrevs på akademin för Innovation, Design och Teknik vid Mälardalens högskola, Västerås.   

Arbetsprocessen utfördes i flera olika steg. Första steget i arbetet var att fördjupa sig inom 
området och förstå sig på flygets underhållsprogram. Detta gjordes med hjälp av 
litteraturstudie och informationsinsamling inom ämnet. Därefter bearbetades den insamlade 
informationen och svaren från intervjufrågorna till arbetets resultat. Arbetet resulterade bland 
annat till vilka för- och nackdelar som medförs genom att förlänga eller förkorta 
underhållsintervallen utan att det påverkar driftsäkerheten som underhållskraven säkerställer.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 



 

Abstract!! 
Aircraft maintenance within the aviation industry is an essential part as the purpose is to 
maintain the aircrafts built-in security and reliability levels. Aircraft require approved and 
straightforward maintenance to ensure safe operation and airworthiness. The maintenance 
program's intention is to ensure that a function operates properly despite an uncertain 
environment. During flights, aircraft are exposed to a large number of loads, which causes 
components and parts to be affected negatively. Because of this, a maintenance program is 
presented, the program tries to constantly detect and correct any potential errors before a 
functional error occurs.   
  
This degree project is about finding out about the pros and cons of extending or shortening the 
maintenance interval within the aircraft maintenance program. In addition, the purpose is to 
draw conclusions about how airline, aircraft turbine performance and age are related to 
extension or shortening of this maintenance interval. The dissertation was written at the 
Academy of Innovation, Design and Technology at Mälardalens högskola, Västerås.   
  
The work process was carried out in several steps. The first step was to deepen the knowledge 
within the field and understand the maintenance program. This was done through literature 
studies and information gathering on the subject. The second step was to analyze and process 
the general information and answers from the interview questions. The work included the 
advantages and disadvantages caused by extension or shortening of maintenance intervals 
without affecting the reliability that maintenance requirements ensure.  
  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

 

 

  

  

  



 

Förord! 
Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Tommy Nygren och Mirko Senkovski som 
svarade på alla frågor och funderingar. Utan er hade detta inte varit möjligt. Vi vill även tacka 
examinatorn Håkan Forsberg som gav oss möjligheten till att utföra detta examenarbete. Sist 
men inte minst vill vi tacka våra två intervjupersoner som tog sig tid att svara på våra frågor.    
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Nomenklatur! 

AD – Airworthiness Directives    

APU – Auxiliary Power Unit    

AWL – Airworthiness Limitations    

CDCCL – Critical Design Configuration Control Limitations    

CMR – Certification Maintenance Requirements    

CPCP – Corrosion Prevention and Control Program    

ED – Environmental Deterioration   

EWIS – Electrical Wire Interconnection System     

EZAP – Enhanced Zonal Awareness Procedure    

FAA – Federal Aviation Administration    

FD – Fatigue Damage    

ISC – Industrial Steering Committee   

MEL – Minimum Equipment List    

MP – Maintenance Program   

MPD – Maintenance Planning Data    

MRB – Maintenance Review Board    

MSG – Maintenance Steering Group    

MSI – Maintenance Significant Items    

MRBR – Maintenance Review Board Report   

RCM – Reliability Centered Maintenance    

SB – Service Bulletins    

SSI – Structure Significant Items    
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1. Inledning!!
Inom flygverksamheten är flygplansunderhållet av yttersta vikt då syftet är att bibehålla 
flygplanets inbyggda säkerhets- och tillförlitlighetsnivåer.  
 
1.1 Bakgrund!!
För att flygplan ska kunna operera säkert och vara luftvärdigt, krävs det att flygplanet 
underhålls på ett rätt och godkänt sätt.[1] Inom branschen finns det olika typer av underhåll, 
som planerat och oplanerat underhåll. Innehållet i denna rapport kommer att beröra det 
planerade underhållet.  

Allt planerat underhållsarbete specificeras i grunddokumentet Maintenance Program som 
innehåller de underhållskrav som kommer från flygplanstillverkaren ur MSG-analysen. Syftet 
med MSG-processen är att ta fram flygplanstypens initiala underhållskrav redan på 
tillverkningsnivå för att säkerställa flygplanets säkerhets- och tillförlitlighetsnivåer.[2]   

1.1.1 State!of!practice!!!
Ordet underhåll i sig förknippas med ordet reparation vilket kan ses som en ekonomisk förlust 
för ägaren. Underhåll kan anses på grund av detta som ett problem som helst vill undvikas. 
Något som är värt att ha i åtanke när det gäller underhåll är att utan underhåll så påverkas 
bland annat säkerhet, driftlivslängd och hälsa. Enligt examensarbetet (Implementering av 
MSG-3 process på traktionsmotor LJE108-1)[3] beskriver skribenterna hur optimering av 
planerat underhåll kan leda till färre oplanerade stopp/driftstörningar och därmed mindre 
oplanerat underhåll. Skribenterna hävdar att genom effektivisering av underhåll med hjälp av 
MSG-3 processen kan det säkerhetsställa ökad tillförlitlighet inom underhållsprogrammet. 
Vilket leder till en förbättring av tågens förebyggande underhåll. På samma sätt kan vi se att 
flygindustrins underhållsprogram är ett välplanerat och vinnande koncept.   

Inom flygets underhållsprogram är MSG logiken en beprövad teknik. MSG logiken skapades 
1968. Med hjälp av all drifterfarenhet och data som insamlats från dåtidens luftfartyg fram 
tills idag har utvecklarna kunnat skapa en välfungerad process som bygger på applicerad 
kunskap.   
 
1.2 Syfte!!!
Syftet med examensarbetet är att ta reda på vilka för- och nackdelar som medförs vid 
förlängning/förkortning av underhållsintervallen inom flygets underhållsprogram. Rapporten 
är skriven för att underlätta för framtidens flygbolag att se det positiva med att optimera det 
egna flygplansunderhållet. Utöver den första frågeställningen tillkommer andra frågor som 
exempelvis: Dra slutsatser kring hur/om flygbolag, flygplanets prestanda och ålder har en 
påverkan på dessa för- och nackdelar.  

1.3 Problemformulering!!!

Syftet med flygets underhållsprogram är att säkerställa att en funktion opererar felfritt trots en 
osäker miljö. Flygplan utsätts för stora mängder påfrestningar under flygning och det är 
naturligt att dess komponenter och delar kommer att påverkas. Därför introduceras ett 
underhållprogram som kontinuerligt försöker upptäcka och åtgärda potentiella fel innan ett 
funktionellt fel inträffar. Frågeställningarna som kommer att besvaras i avhandlingen är 
följande:  
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• Vilka för- och nackdelar som medförs vid förkortning eller förlängning av 
underhållsintervall inom flygets underhållsprogram.   

• Hur förändras för- och nackdelarna gentemot flygplanets ålder?  
• Hur flygplanets motorprestanda påverkas vid förkortning eller förlängning av 

underhållsintervall inom flygets underhållsprogram.   
• Hur flygbolag påverkas vid förkortning eller förlängning av underhållsintervall inom 

flygets underhållsprogram.   

1.4 Avgränsningar!!!
Arbetet kommer att avgränsas till att allmänt analysera underhållsprogram för flygplan som 
opererar i kommersiell trafik, där underhållsprogrammet är baserat på MSG-3 arbetet. 
Innehållet kommer även att vara avgränsat till planerat underhåll inom underhållsprogrammet. 
Arbetet är ytterligare begränsad till den tekniska delen inom flygbranschen. Anledningen för 
dessa avgränsningar är för att avhandlingen annars kommer att behandla en allt för stor yta.  
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2. Metod!!

Detta kapitel behandlar arbetsprocessen, hur relevant fakta samlades inför förstudien samt 
tillvägagångsätten som använts för intervjuerna. Arbetet baseras på förstudien, böcker, 
avhandlingar samt svaren från intervjufrågorna.   
  
2.1 Arbetsprocess!!!!
Examensarbetet började med att en preliminär arbetsplan upprättades. Under vecka 3-10 
samlades data och information, vecka 10-15 etablerades kontakt med ingenjörer och intervjuer 
ägde rum. De resterande veckorna färdigställdes rapporten och opponeringen. 
Rapportskrivning skedde kontinuerligt till examensarbetets inlämning.  
  
Eftersom det är mest praktiskt att kontakta flygtillverkare/ingenjörer genom elektroniska 
medel har detta eftertraktats. I och med detta är den kvalitativa metoden att föredra i denna 
typ av arbete. Ett flertal ingenjörer kontaktades varav endast två kunde besvara  
intervjufrågorna. Den ena var även tillgänglig för en personlig intervju. Att försöka få kontakt 
och information från ingenjörer i olika flygbolag/underhållsverkstäder är informativt då dessa 
har olika synvinklar/erfarenhet, därför har detta eftersträvats.  
  
2.2 Informationsinsamling!!!

Att samla fakta inför examensarbetet är ett viktigt delmoment. Vi ägnade 8 veckor till att 
samla in relevant fakta inom flygets underhållsprogram. Detta för att kunna förstå vilka 
processer som används och hur de går till. Med denna fakta skrevs en förstudie som lade 
grunden till att avhandlingen kunde ge de kunskaper som krävdes för att genomföra en 
effektiv intervju.  
  
En stor del av avhandling lades ner till att läsa och välja ut relevant fakta inom flygets 
underhållsprogram. För att samla in fakta inom ämnet användes bland annat böcker, ATAs 
MSG-3 dokument, EASAs regelverk samt andra avhandlingar. ATAs MSG-3 dokument stod 
till stor grund för avhandlingen då den inkluderar alla baskunskaper som behövs, därför har 
denna valts. EASAs regelverk innehåller alla de viktiga dokument som beskriver hur ett 
underhållsprogram ser ut, därför har det varit viktigt att inkludera detta regelverk i vår 
faktainsamling. För att komplementera faktainsamlingen användes andra avhandlingar och 
böcker för att säkerhetsställa att all information som behövs har tagits med.  
Informationen som samlades in granskades först enskilt därefter diskuterades och valdes 
relevant fakta inom ämnet.         
  
2.3 Intervju!!!
Efter några möten med Tommy Nygren erhölls en lista med kandidater för intervjuer. Ur 
denna lista kontaktades alla ingenjörer men bara två av dessa svarade. Ena kandidaten är en 
pensionerad flygingenjör som har flera års erfarenhet inom underhållsprogrammet på SAS. 
Intervjufrågorna skickades till hen via mail i förväg vilket gjorde att hen kunde förbereda sig 
inför intervjun. Veckan efter vår kandidat mottagit intervjufrågorna arrangerades intervjun i 
Uppsala. Andra kandidaten är underhållschef på Nextjet och intervjufrågorna skickades via 
mail. Svaren från intervjun med och svaren som togs emot via mail gav oss en bättre 
förståelse för arbetet. Utöver de personer Tommy rekommenderade försökte ytterligare 
kontakt tas med ingenjörer inom olika flygtillverkare, tyvärr utan resultat.  
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2.4 Källkritik!!
Att understryka fakta med källor är en ingenjörs arbete och därför är det viktigt att vara säker 
att de fakta som läggs fram kan styrkas. Att vi fick tillgång till ingenjörer som kunde svara på 
frågor och ge oss insikt om hur flygets underhållsprogram planeras och utfärdas gav arbetet en 
större kvalité. Detta var anledningen till att intervjuer valdes som metod. Det är positivt med 
intervjuer då information enkelt kan diskuteras, men som skribent skall man ha i tanke att alla 
individers synvinklar är annorlunda. I och med det är det bra att styrka det någon påstår med 
fakta.  
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3. Etiska!aspekter!!!
Informationskällan till detta arbete har varit böcker inom flygplansunderhåll, avhandlingar, 
ATAs MSG-3 dokument samt EASAs regelverk. Två intervjuer har genomförts vilket innebär 
att avhandlingen har tagit hänsyn till etiska aspekter. De etiska aspekterna avhandlingen har 
tagit hänsyn till är bland annat informationen kandidaterna medförde. Informationen som 
kandidaterna bidrog med användes därför endast som komplement i resultatet. Det är viktigt 
att ta hänsyn till att vissa kandidater vill vara anonyma vid intervjuer. Därför är det bra att 
redan från början vara tydlig med vad man vill framföra och vad för roll informationen 
kommer att ha i arbetet. Därmed kan kandidaten välja att vara anonym eller om hen inte vill 
publicera allt som sagts. Vi har i och med detta valt att inte kalla våra intervjupersoner vid 
namn utan refererar till dem som kandidat 1 respektive 2.   
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4. Förstudie!!
Detta kapitel är till för att fördjupa och rama in kunskaperna inom flygets underhållsprogram 
samt att ge underlag för att kunna bedriva effektiva intervjuer.  

4.1 MSG,!inledning!!

Maintenance Program (MP) är ett grunddokument som talar om vilken typ av 
underhållsåtgärd som ska utföras och inom vilket tidsram det ska verkställas. Detta 
grunddokument specificerar allt planerat underhållsarbete. Underhållskraven fastställs 
huvudsakligen ur drifterfarenheter från bland annat luftfartsmyndigheten, operatörer samt 
MSG-3 processen.[4]   
Maintenance Program (MP) är alltså ett dokument som kontinuerligt uppdateras under 
ett flygplans livstid. Det som uppdateras är underhållsintervall och dess åtgärder. För att 
underhållsaktiviteterna ska kunna genomföras i produktion på ett effektivt sätt 
produktionsanpassas och beskrivs aktiviteterna i detalj. Med hjälp av ”Taskcards” kan 
personalen arbeta efter flygplanstillverkarens egna dokument gällande tidsramade 
underhållsaktiviteter.[4] [20]  
 
4.2 MSG,!historia!!

MSG processen slog rot under ett tidigt projektstadium för Boeing 747. År 1968 upprättades 
en styrgrupp av representanter för FAA, Boeing och en mängd andra flygplanstillverkare. 
Syftet var att eliminera så många underhållsproblem som möjligt redan vid konstruktionsnivå. 
Detta resulterade i ”Maintenance Evaluation and Program Development – MSG-1 Handbook”, 
som lade grunden för underhållskraven för flygplanet. Styrgruppen koncentrerade sig på finna 
fel som påverkade säkerheten under flygning.[2] [20]  
 
Ur MSG-1 växte dokumentet ”Airline/Manufacturer Maintenance Program Planning 
Document” – MSG-2 fram. Som kunde användas av alla flygplanstillverkare för att 
specificera underhållskrav för system, motorer och nya flygplan. Dokumentet användes 
huvudsakligen på moderna flygplanstyper under 1970-talet.[2]  

I Europa utvecklades en egen procedur baserat på MSG-2 dokumentet, European Maintenance 
System Guide – EMSG, som användes främst för Airbus A300. Ovanstående koncept klassas 
som processorienterade vilket innebär att underhållskraven delas upp i tre olika kategorier, 
Hard Time, On Condition och Condition Monitoring.[2][15]  

Hard Time innebär att komponenter byts ut oberoende av hälsa. Medan komponenter 
markerade med On Condition innebär att underhållsåtgärder skall utföras vid ett visst intervall. 
Condition Monitoring betyder däremot att det med vissa villkor tillåter komponenterna 
användas tills de är obrukbara. Operatörer som använder komponenter av Condition 
Monitoring skall ha ett välarbetat tillförlitlighetsprogram på grund av säkerhetsriskerna. 
Dagens flygplanstillverkare innehar idag detaljerade handböcker som beskriver 
tillförlitlighetsprogrammet för respektive flygplanstyp.[2] [20]  
 
År 1980 färdigställde amerikanska och europeiska myndigheter, tillverkare och operatörer 
dagens utvecklingssteg, ”Airline/Manufacture Maintenance Program Development Document 
MSG-3”. Innehållet innefattar ett decenniums erfarenhet från MSG-2 samt tankar och idéer 
kring utveckling av underhållskrav från boken, Reliability Centered Maintenance (RCM).[2][15]  
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MSG-3 är åtgärdsinriktat och skiljer sig på så sätt från tidigare MSG-koncept. Vilket innebär 
att det ur MSG-3 direkt fås fram en underhållsaktivitet. MSG-3 tar även hänsyn till 
åldringsproblem som drabbar flygplanens struktur.[2]   

4.3 MSG/MSGO3,!process!!

MSG-processen har funnit till sedan 1960, vars syfte är att upprätthålla en flygplanstyps 
underhållskrav redan vid tillverkningsnivå. Uttrycket ”catch-and-try” är något som användes 
tidigt vid utveckling av underhållskrav. Med hjälp av erfarenhet och intuition från tidigare 
flygplanstyper kunde framsteg nås. De flesta komponenter som installerades var av 
modellen ”Hard Time”. Myndigheterna var nöjda med de korta tidsintervallen men förstod 
inte de negativa följderna. [2] [5]   

MSG (Maintenance Steering Group) är ett verktyg som hanterar underhållskraven på ett mer 
rationellt och planerat sätt. Med hjälp av noggranna analyser går processen ut på att finna 
potentiella fel. Avvikelserna kan uppstå på flygplanets struktur, system eller komponenter och 
klassas som uppenbara eller dolda, av säkerhetsmässig eller ekonomisk karaktär. [5] Innan ett 
flygplan sätts i trafik ska MSG-processen vara färdigställd. Med hjälp av den tidskrävande 
MSG-analysen ges en rad olika fördelar. Under flera års tid hålls arbetsmöten hos tillverkaren 
där flygplanstillverkarens ingenjörer och konstruktörer samarbetar med operatörer, 
myndigheter och underleverantörer för att utveckla effektiva underhållskrav för 
flygplanstypen. [5][14]  

MRBR (Maintenance Review Board Report) är ett dokument som innehåller underhållskrav 
för flygplanets struktur, system och komponenter. Dessa underhållskrav kommer från den 
detaljerade MSG-processen som nyttjar logiska beslutsdiagram. MRBR dokumentet gäller för 
alla operatörer av samma flygplanstyp. [5]  

MSG-3 filosofin gynnar operatörer på sådan sätt att de bland annat kan optimera 
underhållskravens intervall. Efter noggrann analys av berörda underhållskrav kan eventuella 
ändringar ske med ansvarig luftfartsmyndighet. Tillverkarens grunddokument kan på sådan 
sätt bearbetas kontinuerligt utifrån tilldelad drifterfarenhet från samtliga operatörer. [5]  

4.4 MSGO3,!analys
"
!

För att underlätta förståelsen av hela underhållsprocessen kommer detta avsnitt behandla en 
detaljerad beskrivning av MSG-3 analysen. [2]      

Målet med MSG-3 analysen är att bibehålla och återställa flygplanets inbyggda  
tillförlitlighetsnivåer med hjälp av schemalagda underhållsåtgärder och intervall. Genom detta 
erhålls konstruktionsförbättringar där flygplanskonstruktionen inte håller måttet. Schemalagda 
underhållsåtgärder förbättrar dock inte ett flygplans inbyggda säkerhets- och 
tillförlitlighetsnivåer. Utan syftet med schemalagt underhåll är att upprätthålla den 
ursprungliga säkerhetsnivån. [2] [5]  

Innan en MSG-3 analys sätts igång för en ny flygplanstyp är stora delar av 
konstruktionsarbetet hos tillverkaren redan färdigställd. Tillsammans med tillverkarens 
konstruktörer och ingenjörer samarbetas det med motortillverkare och andra  
underleverantörer för att påbörja ett avancerat arbete. Samarbetet går ut på att identifiera och 
lista alla SSI´s (Structurally Significant Items) och MSI´s (Maintenance Significant Items)  
som resulterar i ett urval MSG-3 analysen är baserat på. [2] [18]    
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4.4.1 ISC!–!Industrial!Steering!Committee!!

När en ny flygplanstyp utvecklas och en MSG-3 analys ska göras måste flygplanstillverkaren 
etablera en grupp som ska skapa och driva en policy för MRBR förslaget. De ska delta i 
granskningen och godkännandet av detta dokument samt korrigera om det är nödvändigt. De 
måste se till att alla i MSG-3 processen har den utbildning som krävs och ska lista alla 
potentiella underhållsåtgärder i form av MSI (Maintenance Significant Items) och SSI 
(Structure Significant Items).[2][14]  
  
Gruppen kallas ISC (Industrial Steering Committee) och består av representanter från 
operatörer, motortillverkare, APU (Auxiliary Power Unit) tillverkare och  
flygplanstillverkaren. ISC skapar den mängd arbetsgrupper (Work Groups) som behövs, ger 
dem tillgång till data, scheman, ritningar, MSI och SSI de tagit fram. Vilket leder till att 
arbetsgrupperna kan påbörja analysarbetet.[2]  
  
Det är ISC som kommer att presentera det slutgiltiga dokumentet för MRB (Maintenance 
Review Board). ISC fortsätter arbetet ända tills slutet av flygplanets livscykel eftersom de 
kontinuerligt kan uppdatera MRBR och MPD med hjälp av driftdata samt flygerfarenheter.[2]    
  
4.4.1.1"Arbetsgrupper" 
Grupperna består av specialister som kommer från flygtillverkare och diverse operatörer. 
Även en representant från den aktuella flygmyndigheten är inkluderad i grupperna.  
Arbetsgrupperna utbildas för att lära sig MSG-3 metoden och hen får även en allmän 
utbildning på flygplanstypen.[2]   
  
Efter att ha fått utbildning samt tillgång till informationen som behövs påbörjas analysen och 
arbetet delas upp. Det kan delas upp i tre olika analyser/program: System/Powerplant, 
Structure och Zonal. Dessa tre beskrivs längre fram i rapporten. Möten hålls kontinuerligt där 
varje arbetsgrupp går igenom, granskar och värderar tillverkarens MSI och SSI gentemot sin 
egen erfarenhet av liknande delar och system. Skiljer det sig mellan de olika intervallen av 
dessa föreslås det intervall som bäst stämmer överens med den erfarenhet som finns och den 
analys som gjorts.[2]  
 
4.5 MSGO3!!

Innan Arbetsgrupperna kan börja med MSG-3 analysen måste tillverkarna  
(flygtillverkare, APU/Motor tillverkare) identifiera samt sammanställa viktiga system, 
komponenter och struktur för att skapa MSI och SSI. [2] [5]  
 
De två olika “items” identifieras som de komponenter/delar vars felande: 

• Påverkar säkerheten (I luften eller på marken), och/eller, 
• Kan vara omärkbara eller som kanske inte märks under drift, och/eller, 
• Grovt kan påverka flygplanet i drift, och/eller, 
• Grovt kan påverka ägandes ekonomi. 

  
4.5.1 Maintenance!Significant!Items!!

För att identifiera dessa görs en “Top down approach” vilket innebär att ATA systemen delas 
in i sub-atasystem. Sub-atasystemen i komponenter etc. Detta görs till en nivå nås då alla 
funktioner och felorsaker är med för detaljen. Ett exempel skulle kunna vara en komplex del 
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inuti ackumulatorn, då blir ackumulatorn sista nivån och MSI. På detta sätt kan den som 
analyserar undvika att analysera för djupt i en detalj, nivån kallas “highest manageable 
level”.[2]  
  
4.5.2 Structure!Significant!Items!!

Definierar den struktur som väsentligt bidrar till att bära flygplanet, mark, tryck eller styrlast 
och, om ett fel skulle uppstå, kan påverka flygplanets strukturella integritet vilket skulle 
kunna leda till osäker drift. Dessa “items” delas senare upp i två olika kategorier under  MSG-
3 analysens gång vilket tas upp längre fram. [2]   
  
4.6 MSGO3!analys!för!MSI!!

Metoden börjar med att identifiera en MSI och analysera dess:   
  

• Funktioner  
• Funktionella fel  
• Feleffekter  
• Felorsaker  

  
När detta är klart sammanställs all information och annan data som är viktigt för delen på 
speciella formulär som används i MSG-3 analysen. Den övriga data kan bestå av vilket ATA 
kapitel delen tillhör, tillförlitlighetsdata, tillverkarens nummer, om den ska vara med i MEL 
etc. Därefter används det speciella diagrammet som tillkom i MSG-3 (figur 1), för att skapa 
en underhållsåtgärd.[18] [19]  
  

  

 
 
Figur 1. En ”Top down approach” används för att identifiera vilken kategori MSI blir tilldelad 
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Bilden visar den första av två nivåer och börjar med den översta frågan. Blir svaret ja eller nej 
fortsätter hen vidare till nästa fråga tills hen nått slutet av nivån. Då har analysen nått en av 
fem olika kategorier:   
  

• Evident Safety (Uppenbar säkerhetsrisk)  
• Operational (Uppenbar driftrisk)  
• Economic (Uppenbar ekonomisk effekt)  
• Hidden Safety (Gömd säkerhetsrisk)  
• Hidden Economic (Gömd ekonomisk effekt)  

  
Analysen går igenom den första nivån för varje funktionellt fel en MSI kan ha. Analysen 
fortsätter därefter till nivå två för den kategori som nåtts.[2] [17] [18]  
  
4.6.1 Uppenbar!säkerhetsrisk!!
Kategorin behandlar de uppenbara fel som måste åtgärdas för att skapa en säker funktion. Alla 
frågor måste besvaras och om inga effektiva underhållsåtgärder kan skapas är det obligatoriskt 
att modifiera om detaljen. För att hitta passande underhållsåtgärder börjar analysen högst upp 
i diagrammet (figur 2), svarar på frågorna och fortsätter till slutet. [5] [18]  
  
  
  

 
Figur 2. Här fastställs de underhållsåtgärder detaljen behöver för säker drift  
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4.6.2 Uppenbar!driftrisk!!
Här är en åtgärd åtråvärd om den kan reducera felrisken till en godtagbar nivå. Alla frågor 
behöver inte besvaras i denna kategori, dock måste hen fortsätta följa diagrammet efter att ha 
svarat på första frågan (figur 3). Nås ett ja i en åtgärd har hen skapat en effektiv 
underhållsåtgärd. Om alla svar blir nej delegeras detta till ISC som granskar detaljen och 
avgör om felrisken är inom godtagbara nivåer. Om inte kan modifiering vara aktuellt. [5] [18]  
  
  

  
 
Figur 3. Visar vilken underhållsåtgärd detaljen behöver 
 
4.6.3 Uppenbar!ekonomisk!effekt!!

Kategorin behandlar de fel som kan skapa negativa ekonomiska effekter för operatörer. En 
underhållsåtgärd kan vara eftertraktad om det är billigare att utföra åtgärden än att reparera 
felet detaljen skapar. Följer samma diagram och regler som kategori 6 (se figur 4).[2] [18]  
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4.6.4 Gömd!säkerhetsrisk!!

  
Figur 4. Visar vilken underhållsåtgärd detaljen behöver 
 
4.6.5 Gömd!ekonomisk!effekt!!

Denna kategori behandlar säkerhetsrisker som inte är uppenbara för besättningen. Följer 
samma regler som beskrivs i “Uppenbar säkerhetsrisk”, diagrammet har en extra åtgärd (se 
figur 4).[5] [18]  Kategorin behandlar gömda fel som kan skapa negativa ekonomiska effekter. 
Följer samma regler och diagram som “Uppenbar ekonomisk effekt”.[2]   
 
 
 
 



13! 
! 

4.7 Underhållsåtgärder!!!!
Det finns flera olika underhållsåtgärder som kan nås i diagrammen:  
  

• Lubrication or Servicing, påfyllningen av förbrukningsvarorna måste reducera risken 
för funktionell försämring.  

• Operational or Visual check, måste kunna identifiera fel.  
• Inspection or functional check, måste kunna hitta en försämring i detaljens resistans 

innan funktionellt fel uppstår.  
• Restoration, detaljen måste kunna visa tecken på funktionell försämring vid viss ålder, 

kunna återställas till en specifik standard som sätts. En stor del av detaljerna måste nå 
denna livstid.  

• Discard, detaljen måste visa tecken på försämring vid en viss ålder och en stor del av 
detaljerna måste nå denna livstid.  
  

Effektiviteten som krävs av åtgärderna skiljer sig även för varje kategori:  
  
4.7.1 Lubrication!or!Servicing!!

• Safety, här måste åtgärden reducera felrisken.  
• Operational, åtgärden måste reducera risken till acceptabel nivå.  
• Economic, åtgärden måste vara kostnadseffektiv.  

  
4.7.2 Operational!or!Visual!check!!

• Safety, åtgärden måste säkerhetsställa att den gömda risken reduceras till acceptabel 
nivå.  

• Operational, är inte med i diagrammet.  
• Economic, åtgärden måste säkerhetsställa att risken sänks till godtagbar nivå och vara 

kostnadseffektiv.  
  

4.7.3 Inspection!or!functional!check!!
• Safety, åtgärden måste reducera felrisken för att skapa säker drift.  
• Operational, åtgärden måste säkerhetsställa att risken sänks till godtagbar nivå.  
• Economic, åtgärden måste vara kostnadseffektiv och kosta mindre är reparationen av 

felet.  
  

4.7.4 Restoration!!
• Safety, åtgärden måste reducera felrisken för att skapa säker drift.  
• Operational, åtgärden måste säkerhetsställa att risken sänks till godtagbar nivå.  
• Economic, åtgärden måste vara kostnadseffektiv och kosta mindre är reparationen av 

felet.  
  

4.7.5 Discard!!
• Safety, livstiden för detaljen måste reducera felrisken för att skapa säker drift.  
• Operational, åtgärden måste säkerhetsställa att risken sänks till godtagbar nivå.  
• Economic, den ekonomiska livslängden på detaljen måste vara kostnadseffektiv och 

kosta mindre är reparationen av felet.  
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Inom kategorier som definierar säkerhet (Safety) kan det även kombineras flera åtgärder för 
att få fram en effektiv underhållsåtgärd.  
När analysen har fått fram en underhållsåtgärd eller flera ska hen fastställa ett lämpligt 
intervall för dem. Det görs genom att titta på liknande system, detaljer eller tillverkarens test 
data. Finns det ingen kunskap om detta ska arbetsgruppen och ISC välja ett lämpligt intervall 
för underhållsåtgärden utifrån bra omdöme och kvalifikationer. [5] [14] [16] [18]  
  
4.8 MSGO3!analys!för!struktur!!!

Till skillnad från MSI är fel på SSI svårare för besättningen att upptäcka. Feleffekterna har 
oftast en direkt påverkan på säkerheten. Ett exempel skulle kunna vara en spricka i 
kabinskalet, där feleffekten är att skalet rivs sönder under flygning. Därför finns det bara två 
underhållsåtgärder för dessa “items”. On-condition inspektioner och kassering (Discard). [2]  
  
Det finns flera olika inspektioner som strukturen senare kommer delas in i och dessa beror på 
strukturskador som finns i tre olika kategorier:  
  
4.8.1 Accidental!damage!!

Definierar slumpmässiga händelser som kan påverka styrkan av ett material och är svåra att 
upptäcka. Exempel kan vara utomstående objekt som skadar strukturen, erosion från regn och 
spillror från banan som kan skada struktur. För att undvika sådana skador skapas en åtgärd där 
hen regelbundet inspekterar strukturen. [2] [5]  
  
4.8.2 Environmental!Deterioration!!

Strukturell utmattning som påverkas av korrosion, spänningskorrosion och utmattning av 
icke-metaller. Korrosion kan bero på flera olika orsaker:  
  

• Tid, som nedbrytning av skyddande skikt.  
• Användandet av toalett/pentry, kan skapa spill vilket kan leda till korrosion i struktur.  
• Inget av dessa, exempelvis spill p.g.a. olycka i bagageutrymmet.  

  
Spänningskorrosion kan bero på dragspänningar från värmebehandlingar, felinriktning av 
materiel etc. ED är mer sannolikt att inträffa när flottan åldras och då skapas ett 
inspektionsprogram där regelbundna inspektioner sker efter en viss tid [2]  
  
4.8.3 Fatigue!Damage!!

Sprickor skapas då ett material utmattas under ett flygplans livscykel, utmattning påverkas av 
kalendertid och antalet cycles. Denna typ av utmattning börjar ske då flygplanet åldras och 
inspektionen etableras vid typcertifiering. Men intervallet och metoder för inspektionen kan 
ske i efterhand. [2] [5]  
 
ISC ska också skapa ett “CPCP (Corrosion Prevention and Control Program)” som träder i 
kraft efter ett visst antal år. Denna inspektion ska visa när korrosionsskada behöver behandlas 
innan förstärkning och utbyte behövs. För att veta vilken typ av inspektion som är nödvändig 
måste flera olika aspekter undersökas: [2]  
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• Vilken utmattningskälla är SSI känslig för?  
• Vilka konsekvenser kan utmattningen få?  
• Effektiviteten av en inspektionsmetod och appliceringen av den.  

! 
4.8.4 SSI!!
Efter att ha fått informationen om SSI från tillverkaren påbörjas analysen.  
Det finns två steg en SSI måste gå igenom efter att ha kategoriserats (se figur 5).  
  
  
  

 

Figur 5. Bilden visar om en struktur blir SSI eller inte, och vad som krävs efter 
klassifieringen    

  

Den högra vägen leder till inspektionsanalys av AD, ED och CPCP. Här bestäms vilken 
inspektionsåtgärd som är bäst utifrån samlad erfarenhet. CPCP etableras, en bas skapas för 
inspektionsintervaller och när i flygplanets ålder den ska träda i kraft. Den struktur som inte 
blir SSI kallas “Other structure” och med hjälp av både arbetsgruppen och tillverkare skapas 
ett inspektionsprogram.[2] Den vänstra vägen gör att SSI kategorin ytterligare delas två 
underkategorier:  
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4.8.5 Damage!Tolerant!Structure!!

Definierar struktur som ta emot resonabla mängder last utan strukturellt felande eller 
deformationer. Här analyseras SSI gentemot FD och hen kollar på om detaljen regelbundet 
går att inspekteras visuellt. Behövs det Icke förstörande inspektionsmetoder (se figur 6) och 
om inspektionerna är möjliga. Om inte kan en förbättring av tillgängligheten behövas. Detta 
kan innebära omdesign eller omklassifiering av detaljen till safe life structure.[2] [5]  
  
  

 
 
Figur 6. Behandlar de SSI som utsätts för Fatigue Damage  
  
4.8.6 Safe!Life!Structure!!
Definierar struktur som inte är skadetolerant (Damage tolerant) utan är pålitlig genom att 
kassera detaljen innan utmattning sker. Eftersom tillverkaren har gjort tester/analyser på 
detaljen och etablerat en “safe life limit” i sitt ALI dokument behövs inga FD inspektioner. [2]  
[5]  

4.9 Zonal!Inspection!Program!!

Här är uppgiften att ta fram ett inspektionsprogram som fastställer ett specifikt områdes skick. 
Inspektionen kan innebära att området inspekteras efter indikationer på sprickor, spillage, 
korrosion etc. Detta görs oftast i slutet av MSG-3 analysen då den behöver en generell 
översikt av de andra två analyserna. [2] [5]  
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4.9.1 MPD!(Maintenance!Planning!Document)!!

Efter MSG-3 processen är klar skapar tillverkaren MPD. Den innehåller alla obligatoriska 
krav och underhållsåtgärder som analysen tagit fram. Tillverkaren inkluderar även 
information om hur lång tid underhållsåtgärderna behöver, när komponenter ska bytas ut etc. 
Arbetet tar dock inte slut här utan utveckling av MPD sker kontinuerligt över åren. När ny 
data och erfarenhet erhållits i drift kan MPD ändras i form av förlängd/förkortade  
underhållsintervaller. Detta dokument måste ingå som bas för operatörernas 
underhållsprogram.  
  
4.10 Dokument!!

MRBR och MPD är de dokument som lägger grunden för ett bra underhållsprogram, men de 
har inte med all information som behövs. För att underhållsprogrammet ska kunna godkännas 
av den aktuella myndigheten måste även följande dokuments krav vara implementerade  
 
4.10.1 CMR!(Certification!Maintenance!Requirements)!!

Den aktuella myndigheten skapar detta dokument under designcertifieringen och är 
obligatorisk för att skapa säker drift. CMR är skapade för att förhindra att säkerhetsrelaterade 
fel i samband med andra fel inte skapar en “Catastrophic/Hazardous failure condition”. CMR 
innehåller inget förebyggande underhåll utan är designade för att verifiera att ett speciellt fel 
har, eller inte har, skett. CMRs åtgärder kan även nås i MSG-3 processen men använder inte 
samma analytiska process. Om det står två olika saker i CMR och MSG-3 följs alltid det 
hårdaste kravet. Många av dessa åtgärder fås inte ändras eller tas bort utan tillverkarens 
godkännande. Dokumentet är sedan implementerad i MSG-3 slutdokument.[7] [21]  
  
4.10.2 AD!(Airworthiness!Directives)!!
Airworthiness Directives (luftvärdighetsdirektiv) är en notifiering den aktuella myndigheten 
ger ut till flygplansägare. Den behandlar säkerhetsrisker som nyligen hittats på flygplanstypen 
och som genast måste korrigeras i underhållsprogrammet. En obligatorisk  
modifikation/inspektion eller åtgärd, de kan vara återkommande, tillkommer direktivet och ett 
tidsintervall som visar när modifieringen måste vara utförd. Direktivet kan även visa att det är 
förbjudet att flyga om inte åtgärden är gjord innan flygning.[22]  
  
4.10.3 SB!(Service!Bulletins)!!
Är, från tillverkare, en notifiering som visar på en förbättring av en detalj/system. Denna ges 
ut till operatörer av flygplanstypen. SB är inte obligatorisk, om den inte inkluderar en AD, och 
operatören behöver inte inkludera denna i underhållsprogrammet. En tillverkare kan döma en 
SB som obligatorisk enligt deras standard, men om inte myndigheten anser samma behöver 
inte SB införas. En service bulletin kan även vara obligatorisk utan att inkludera en AD. Om 
en SB är inkluderad i flygplanets typcertifikat måste den göras.  
  
4.10.4 AWL!(Airworthiness!Limitations)!!

Innehåller de “items” som måste inspekteras eller bytas ut efter ett visst intervall för att 
säkerhetsställa säker drift. Åtgärderna är obligatoriska och får bara ändras vid  
överenskommelse med den aktuella myndigheten. CDCCL ingår i detta dokument. [8] [21]  
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4.10.5 CDCCL!(Critical!Design!Configuration!Control!Limitations)!!

Detta dokument har inga specifika underhållsåtgärder utan fokuserar på att identifiera kritiska 
konstruktionsegenskaper som absolut inte får ändras. Det system som CDCCL handlar om är 
då bränslesystemet. Om en modifikation/reparation görs på ett närliggande system eller i 
systemet kan detta påverka bränslesystemet negativt och skapa risk för gnistbildning. Några 
konstruktionsegenskaper kan exempelvis vara: hur en panel ska installeras, hur kablar ska 
särskiljas etc. Den aktuella myndigheten ger ut detta dokument.[21]  
 
4.10.6 Life!Limited!Parts!!

En detalj som definieras som “life limited” måste bytas ut när dess livslängd har nåtts. Det är 
tillverkaren som anger i ett dokument när detaljens livslängd uppnåtts. Exempel på tillverkare 
och dess enheter kan vara: landstället, motorn och APU. En detalj med som är “life limited” 
kan exempelvis vara ett turbinblad. [9]  
 
4.10.7 Tillverkarens!rekommendationer!!

Vissa komponenter och delar har inte några åtgärder eller intervall specifierade i MRB utan 
hänvisar till tillverkarens rekommendationer. Då måste tillverkaren kontaktas för den 
information som behövs.  
  
4.10.8 EZAP!(Enhanced!Zonal!Awareness!Procedure)!!
Denna procedur togs fram av FAA då operatörer hade problem att upptäcka skador på 
elkablage. EZAP är en vägledning av hur operatörer ska ta fram effektiva underhållsåtgärder 
och inspektioner för EWIS (Electrical Wire Interconnection System). Det finns två nivåer av 
inspektioner i programmet: Generell visuell inspektion och Detaljerad visuell inspektion. Den 
första är en inspektion där teknikern kollar på kablage inom en “armsbredd”. Den andra är 
mer detaljerad och teknikern använder bland annat förstoringsglas för fysisk examination. Det 
ska analyseras om brand eller rök kan utvecklas i zonen. Vilken inspektion som görs beror på 
den fysiska, miljömässiga och mekaniska påfrestningen på kablaget.[23]    
  
4.10.9 Operatörens!egna!krav!!
Operatörerna av flygplanen kan själva sätta en högre standard än vad som krävs för att 
säkerhetsställa säker drift. Efter operatörerna har fått mer erfarenhet av flygplanstypen kan de 
optimera underhållet till bästa standard.  
  
4.11 Tillförlitlighetsprogrammet!!!

Ett tillförlitlighetsprogram är nödvändigt för att säkerhetsställa att operatörens 
underhållsprogram lever upp till den standard som satts samt att dess åtgärder är effektiva. 
Detta är ett program som används och utvecklas kontinuerligt under flottans livcykel.  En 
rapport skickas varje månad till den aktuella myndigheten och ska innehåll bland annat: 
Allmän information av flottan, oplanerade motorbyten de senaste 2 åren etc. Den aktuella 
myndigheten anser att det är obligatorisk med ett tillförlitlighetsprogram om operatörens 
underhållsprogram:[10]  
 

• Är baserat på MSG-3  
• Innehåller “Condition Monitoring” komponenter  
• Inte innehåller översynsperioder på kritiska komponenter  
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• Eller om det specificeras i MRBR/MPD  
  
Operatörer behöver inte ha ett tillförlitlighetsprogram om:  
  

• Underhållsprogrammet är baserat på MSG-1 eller MSG-2 och bara består av 
“OnCondition” och “Hard Time” komponenter  

• Flygplanet inte definieras som stort flygplan enligt den aktuella myndighetens Part-M  
• Underhållsprogrammet har översynsperioder för all kritiska komponenter  

  
Tillförlitlighetsprogrammet ger en översikt hur väl underhållsprogrammet fungerar genom att 
samla in, övervaka och analysera information från den aktiva flottan. Informationen kan fås 
från exempelvis: flygtimmar, tekniska loggar, pilotanmärkningar, oplanerade byten etc.  För 
att göra informationen lättläslig sammanställs den i rapporter och grafer. Med denna data tas 
tillförlitlighetsnivåer fram för flygplanets alla system, sub-system och komponenter. Efter 
denna nya standard satts etableras “Alert Level”. Den visar när ett system överskrider 
standarden som satts och det finns risk för fel. Då kan hen analysera varför avvikelsen skett 
och om en underhållsåtgärd ska utföras eller inte.[10]  
Målsättningen för ett tillförlitlighetsprogram enligt EASA är:   
  

• Att se behovet av en korrigerande åtgärd  
• Att etablera vilken åtgärd som behövs  
• Att se åtgärdens effekt  

  
Tillförlitlighetsprogrammet använder sig av data som samlas under en specifik flottas aktiva 
livstid och det är med denna data operatören kan fortsätta utveckla sitt underhållsprogram. 
Med en stor flotta kan operatören samla in mycket tekniska händelser om den specifika 
flygplanstypen. Operatörer med en mindre flotta behöver alltså arbeta tillsammans för att få 
fram samma mängd information som de med en större.  
  
4.12 Planeringsarbete!&!Checkstrukturer!!!
Ur ett ekonomiskt och säkerhetsperspektiv bör en flygverksamhet inneha ett visst antal 
planeringsfunktioner. Varje enskild flygning inkluderar en mängd planeringsaktiviteter. Dessa 
aktiviteter berör passagerarnas behov, landningstillstånd på destinationsorten, flygbesättning, 
väderinformation etc.   
  
Liknande förhållande gäller även för det tekniska underhållet. Planeringsarbetet inom 
verksamheten har en stor betydelse. Detta avsnitt behandlar hur viktigt planeringsarbete inom 
branschen är när det gäller att genomföra underhållsaktiviteter på ett tillfredställande sätt.  
  
Allt planerat underhåll inom flygbranschen är beroende av verksamhetens Maintenance 
Program. En mening med underhållsprogrammet fås inte förrän den fått en praktisk 
tillämpning. Beroende på flygbolag benämns den praktiska tillämpningen på olika sätt, här 
används begreppet ”Maintenance Concept”. Med hjälp av Maintenance Concept vars process 
går ut på att samla alla enskilda krav i checkpacken eller enskilda jobb utnyttjas 
planeringsarbetet på ett tillfredställande sätt.   
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För optimal effekt bör Maintenance Concept vara anpassat till trafikprogrammet. På så sätt 
kan underhållsorganisationer se vilka tider och platser varje enskild flygplansindivid finns på 
marken. Trafikprogrammet som grundar rutterna på en tidtabell beaktar inte vilken 
flygplansindivid som ska flyga de olika sträckorna.  
  
I skedde med att trafikplaneringen utser flygplansindivider för flygning tas hänsyn till 
underhållskrav som specificeras. Trafikprogrammet får till exempel inte slinga rutter så att en 
flygplansindivid ligger ute i ett linjenät och övernattar på linjestationer utan väsentliga 
underhållsresurser. Flygplanen ska med viss frekvens orienteras så att de vistas vid en 
basstation där nödvändigt underhåll kan utföras.  
  
Kontinuerlig kontakt sker mellan planering- och underhållsavdelningen för bästa tänkbara 
utnyttjande av flygmaterial. Processen ökar i betydelse ju mer flygplanen används.  
Maintenance Concept beaktar alltså det som beskrivits och handlar om att finna balans mellan 
ett fungerande trafiknät samtidigt som underhållskraven utförs i rätt tid.   
Flygbolag varierar i storlek och har olika förutsättningar, det kan vara chartertrafik, reguljär 
trafik eller en kombination av båda. Vilket givetvis påverkar hur underhållsåtgärderna för 
flygplanen planeras. Ovanstående redogörelse skall ses som en generalisering.  
  
4.12.1 Checkstrukturer!!!
På grund av de olika förutsättningarna skräddarsys alltså Maintenance Concept. Kraven i 
Maintenance Program delas upp i checkpaket då de ska utföras. Planeringsuppgiften som 
uppstår är att dela in underhållskraven så att de utförs i rätt tid [6].  
  
Underhållscheckarna benämns olika, oftast benämns de som underhållscheck A, B, C och D. 
Ingenjörsavdelningen, Planeringen och Production Control ska gemensamt komma fram till 
ett optimalt checksystem som fungerar för flygbolagets alla krav. [6]  
  
Maintenance Program innehar olika intervall till exempel 400 fh (1A*), 800 fh (2A), 1200 fh 
(3A) etc. Planeringsarbetet grupperar dessa till olika checkpaket. (*) 1A, 2A kallas för 
letterchecks, det vill säga en specifikation för ett visst underhållsintervall. A1, A2 är däremot 
checkpaket som innehåller letterchecks.  
  
Ett Maintenance Concept kan utföras på följande sätt:  
  

• Vid 400 fh (A1 check) ska alla MP-krav med intervallet 1A utföras   
• Vid 800 fh (A2 check) ska alla MP-krav med intervallet 1A och 2A utföras  
• Vid 1200 fh (A3 check) ska alla MP-krav med intervallet 1A och 3A utföras  
• Vid 1600 fh (A4 check) ska alla MP-krav med intervallet 1A och 2A utföras  
• Vid 2000 fh (A5 check) ska alla MP-krav med intervallet 1A utföras  
• Vid 2400 fh (A6 check) ska alla MP-krav med intervallet 1A, 2A, 3A, 4A, 5A och 6A 

utföras.  
  
Detta system skapar problem då olika underhållscheckar kräver olika resurser 
gällande ”mantid”.  Problemet kan dock lösas genom att hyra in personal, kontakta externa 
verkstäder eller strukturera upp underhållscheckarna efter ”equalised” principen. Med hjälp av 
denna princip med 400 fh som bas skapas nya underhållscheckar med tillhörande MP-krav 
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gällande 400, 800, 1200 och 2400 fh intervall. Alla underhållscheckar blir på så sätt lika 
ansträngande gällande ”mantid”.  
  
Underhållscheckarna A1, A2, A3, A4, A5 och A6 lösta enligt ”equalised” principen innehåller 
då:   
  

• Alla MP-krav med intervallet 400 fh  
• 1/2 av alla MP-krav med intervallet 800 fh  
• 1/3 av alla MP-krav med intervallet 1200 fh  
• 1/6 av alla MP-krav med intervallet 2600 fh  

  
Arbetet delas alltså inte in efter antalet objekt utan efter antalet ”mantimmar” som krävs för 
att utföra arbetet. Planeringscykeln börjar sedan om med en A1 check som efterföljande check 
när A6 checken genomförts.  
  
För att räkna ut hur många underhållscheckar som krävs för en hel cykel räknas en gemensam 
produkt ut för checkarna, i detta fall 2400 fh. Därefter divideras kvoten med nämnaren 400 fh 
för att få ut antalet checkpaket, i detta fall 6 stycken. Fördelen med ”equalised” principen är 
att undvika stora liggtider och behovet av kostsamma resurser.     
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5. Val!av!intervjufrågor!!
Detta kapitel redogör varför valda intervjufrågor framfördes till kandidaterna. Fyra av de tio 
intervjufrågorna är rapportens fokus och besvaras i resultatet. Varför de sex resterande 
frågorna valts förklaras nedan.  

• Vad innebär förlängning/förkortning av underhåll?  
Frågan valdes för att fastställa att innehållet i förstudien stämmer överens med 
källorna som valts rörande förlängning/förkortning av underhåll.  
  

• Hur ofta förlängs eventuellt förkortas intervaller i en flygverksamhet?  
Denna fråga var intressant eftersom underhållet styrs av flygbolagets ekonomi. 
Genom att få en uppfattning om hur ofta en optimering sker kan paralleller dras 
mellan flygbolag och ekonomi under diskussionskapitlet.  
  

• Vad utgår man ifrån när beslut fattas gällande förlängning/förkortning av underhåll?  
Denna fråga gav mer underlag kring kapitlet 4.6  
  

• Hur gör ni när ni vill förlänga eller förkorta underhållsintervall inom 
underhållsprogrammet?  
Denna fråga var intressant i kapitel 7 för att se om förlängning/förkortning av 
underhållsintervaller sker på samma sätt inom olika flygbolag.  
  

• Hur funkar ert tillförlitlighetsprogram?  
Frågan framfördes för att understryka den fakta som förlagts i förstudien.  
  

• Vilka tasks (kategori 5,6,7,8,9) i underhållsprogrammet förlängs eller förkortas mest? 
Frågan valdes för skribenternas eget intresse och diskuteras vidare i kapitel 7.  

  

! 
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6. Resultat!!
Detta kapitel kretsar kring resultaten vi kom fram till under arbetets gång. Kapitlet svarar i 
huvudsak på arbetets frågeställningar med hjälp av förstudien och intervjusvaren från 
kandidaterna. 
 
 

1. Vilka för- och nackdelar medförs vid förlängning/förkortning av 
underhållsintervall inom flygets underhållsprogram? 
 
Enligt EASA dokumentet ” Reliability Program Guidance”[1] är flygplansunderhåll av 
yttersta vikt då syftet är att bibehålla flygplanets inbyggda säkerhets- och 
tillförlitlighetsnivåer. Kandidat 1 hävdar att fördelarna med förlängning/förkortning är 
att funktionen av varken systemet eller komponenten blir sämre trots att 
underhållsaktiviteten sker mindre ofta.  
 

”Fördelarna är ju att man över tid gör underhållsaktiviteten färre gånger utan att 
funktionaliteten av systemet eller komponenten försämras.” (kandidat 1) 

 
Kandidat 1 menar därmed att fördelen med att förkorta underhållsintervallen leder till 
ökad tillförlitlighetsnivå för de system som inte uthärdat en förlängning. Vilket är 
logiskt i och med att ifall underhållsintervallet för komponenten/systemet är skapat för 
ett visst intervall som inte visar sig hålla i längden kan det vara en kandidat för 
sänkning. En nackdel med att förkorta ett underhållsintervall enligt 
artikeln ”Optimizing Maintenance Programs To Save Downtime” är att flygplanen 
påverkas mer av stilleståndstider. Vilket påverkar flygbolagets ekonomi negativt, 
beskrivs mer i fråga 4.[12]  

 
Fördelarna som bringas enligt kandidat 2 är bland annat att utgifterna för underhållet 
reduceras, timmarna som flygplanen opereras under blir fler och lanseringen av 
felaktigheter i system via den mänskliga omständigheten reduceras. Nackdelen av 
förlängning menar kandidat 2 att det krävs uppföljningar genom 
tillförlitlighetsprogrammet, detta kan därmed bidra till en försämrad tillförlitlighet på 
systemet vilket kan bringa kritiska intryck på ekonomin samt flygsäkerheten.  
  
”Kostnaderna för underhållet minskar, flygplanet kan opereras fler timmar, införandet 

av fel i system genom den mänskliga faktorn minskar.”(kandidat 2) 
 

”Förlängning av underhållsintervall måste alltid följas upp genom 
tillförlitlighetsprogrammet, en förlängning kan försämra tillförlitligheten på systemet 

och på så vis ha negativa effekter på flygsäkerheten och ekonomin.”(kandidat 2) 
 

En fördel som båda kandidaterna var överens om var hur vid förlängning av en 
underhållsintervall minskar människans inflytande i ett system. Enligt boken ”Human 
Factors In Systems Engineering”[11] kommer människan tillslut att fela, ett sätt att vara 
i stånd att förhindra felet är att inte låta åtgärden inträffa. Båda kandidaterna hade 
överensstämmande syner på att om systemet/komponenten inte tål ökningen kan ett 
problem uppstå under drift. Därmed riskeras underhållet att flyttas ut till linjestationer 
istället för flygets hemmabas. Detta kan skapa ett ekonomiskt problem för flygbolaget 
vilket behandlas vidare i fråga 4. Kandidaternas information understryks med fakta i 
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förstudien. MPD visar den underhållsintervall en specifik komponent eller ett system 
har för att undvika fel. Efter att tillräcklig driftdata har samlats kan den aktuella 
myndigheten kontaktas och underhållsintervallet kan förlängas/förkortas. 

 
 

2. Hur förändras för- och nackdelar gentemot flygplanets ålder?  
 
Som vi tidigare nämnt i förstudien påverkas flygplanet av utmattning och korrosion 
vilket ökar antalet underhållsåtgärder som behövs. Detta påverkar i sin tur operatörens 
ekonomi ytterligare i form av fler underhållsinspektioner där flygplanet är ur trafik. 
Det är dock inte bara negativt när ett flygplan har nått en viss ålder utan förståelsen av 
en flygplanstyp ökar under tiden den används vilket leder till att en bättre optimering 
av underhållsintervaller. Kandidat 2 menar att flygplan som är äldre vanligtvis kräver 
mer underhåll och att det krävs enskilda omställningar beroende på vilken typ av 
operation man utövar. Dock menar kandidat 2 att åldern även har sin fördel i och med 
att tillverkaren samt operatörerna kommer till insikt om systemen eller vilka delar av 
uppbyggnaden som kräver ytterligare beaktande.  
 
”Äldre flygplan kräver i regel mer underhåll, till stor del har det redan tagits höjd för 

av TC hållarens riktlinjer (MRB/MPD) men som CAMO måste man göra egna 
anpassningar efter den typen av operation man bedriver.”(kandidat 2) 

 
”Ålder kan även ha sin fördel, under åren har både tillverkaren och operatörerna lärt 

sig vilka av flygplanets system eller delar av struktur som behöver extra 
uppmärksamhet.”(kandidat 2) 

 
Kandidat 1 yttrar sig liknande angående fördelen med äldre flygplan där hen beskriver 
hur kunskapen om att handskas med tekniska fel på ett bra sätt utvecklas.  
 
”Höjningar av intervallet på underhållskrav sker mest i början av ett flygplans liv. När 
flygplanet blir äldre får man mer findings. Men ju äldre flygplanet blir ju mer lär man 

sig hantera tekniska fel på ett bra sätt (flygplanstillverkare, piloter, tekniker, 
mekaniker, ingenjörer, underhållsplanerare, materialkoordinatorer, det är många 

involverade i att hålla flygplanet i drift tekniskt).”(kandidat 1) 
 

3. Hur påverkas flygplanets motorprestanda vid förlängning/förkortning av 
underhållsintervall inom flygets underhållsprogram?  
 
Som beskrivits i förstudien ingår motorn bland annat i ”Life limited parts” och vissa av 
dess delkomponenter måste bytas ut när dess livslängd har nåtts och går alltså inte att 
förlänga. Avhandlingen ”Aircraft Engines Maintenance Costs and Reliability ”[13] 
beskriver hur intervallen på motorerna är optimerade på bästa sätt för att 
bränsleförbrukningen inte ska öka i samband med dålig motorprestanda. Kandidat 1 
menar att det inte görs några förkortningar/förlängningar av underhållsintervaller på 
flygmotorerna eftersom det kan äventyra motorns prestanda. Vilket stämmer överens 
med den avhandling som examinerats. Kandidat 2 skriver att det endast utförs relativt 
lite underhåll på turbinmotorer, fokusen ligger främst på olje- och bränslesystemen. 
Hen menar att prestandan influeras mer av hur motorerna opereras och hur många 
timmar de färdats efter vistelsen i verkstaden.  
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”Det är egentligen ganska lite underhåll som görs på en turbinmotor, det som görs är 
till största del koncentrerat till olje- och bränslesystemen. Prestandan påverkas mer av 

hur motorerna opereras (reduced power takeoff och cool down periods) och hur 
många timmar de flugit sedan besök i verkstad.”(kandidat 2) 

 
 

4. Hur påverkas flygbolag vid förlängning/förkortning av underhållsintervall inom 
flygets underhållsprogram?  
 
Enligt den kunskap som erhållits från förstudien samt kandidaterna syns ett samband 
med att flygbolag påverkas både positivt och negativt beroende på om operatören 
förkortar/förlänger underhållsintervall. Men syftet är inte att få ett långt eller kort 
intervall utan det gäller att hitta intervallets optimum. Ett optimalt intervall är när 
intervallen är långt ifrån varandra (vilket leder till en besparing i underhållskostnad) 
men även att ett potentiellt fel hittas innan det blir ett aktivt fel. Ett för långt intervall 
kan skapa fel i drift vilket skapar oplanerat underhåll där i värsta fall flygplanet inte får 
flyga till basstationen. Då förlorar bolaget pengar i oplanerat underhåll, där flygplanet 
måste repareras på annan bas långt ifrån hemmabasens resurser, vilket skapar en större 
underhållsutgift. Detta gör att flygplanet blir stillastående och flygplanet måste tas ur 
trafik vilket gör att ytterligare biljettintäkter försummas. Ett kortare intervall kan skapa 
onödiga underhållsåtgärder där fel eventuellt inte hittas vilket gör underhållsåtgärden 
överflödig.  
 
 
Kandidat 1 menar att ett flygbolags profit går ut på att göra underhållsåtgärden med 
längsta möjliga intervall utan att det förekommer fel i det löpande drivandet för den 
funktionen som underhållskravet garanterar. Annars placerar man skötseln ut i 
driftmiljö där flygplanet tillstånd förblir detsamma i och med att det inte finns tekniker.   
 

”Flygbolagets vinst är att ha optimala intervall (inte lika med så långt intervall som 
möjligt) för underhållskraven. Det innebär att göra underhållsåtgärden med så långt 
intervall som möjligt utan att fel uppstår i den dagliga driften för den funktion som 

underhållskravet säkerställer. Annars flyttar man underhållet ut i driftmiljö, flygplanet 
blir stående någonstans där man inte har tekniker etc.”(Kandidat 1) 
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7. Diskussion!!
Detta kapitel behandlar avhandlingens tolkning av resultat, dess konsekvenser och eventuella 
rekommendationer. Kapitlet behandlar även arbetets reflektioner.     

7.1 Tolkning!av!resultat!!
Vi började vårt examensarbete med idén att sammanställa för- och nackdelar i samband med 
förlängning eller förkortning av flygets underhållsintervall. I samband med idén tillkom det 
flera frågor som:   
  

• Hur påverkas flygbolaget?   
• Hur påverkas motorns prestanda?   
• Hur kan flygplanets ålder påverka dessa för- och nackdelar?  

  
För att kunna svara på dessa frågor studerade vi MSG-3, avhandlingar, böcker och EASA. Här 
var det svårt att hitta för- och nackdelar i och med det valde vi att intervjua ett fåtal ingenjörer 
som arbetat/arbetar inom flygets underhållprogram.   
  
Av den information vi tilltagit oss under avhandlingens gång har vi kommit fram till att det 
finns för- och nackdelar med att förlänga/förkorta underhållsintervaller. Men det viktiga är 
inte att förlänga eller förkorta underhållsintervaller, utan att skapa ett optimalt 
underhållsintervall som fastställer flygets inbyggda säkerhets- och tillförlitlighetsnivåer. På 
detta sätt får flygbolaget även en besparing genom en säker underhållshantering. Detta görs 
möjligt genom samlad driftdata kring flygplanstypen, vilket är flygbolagets  
tillförlitlighetsprogram. Som vi har nämnt i förstudien påverkas flygplanskroppen av ålder i 
form av utmattning och korrosion. Detta behöver inte vara negativt eftersom kännedom av 
flygplanstypen ökar ju äldre flygplanet blir, detta betyder att mer driftdata kan samlas under 
flygplanstypens livscykel. Alltså drar vi slutsatsen att det finns både för- och nackdelar med 
flygplanets ålder. Flygplanets motor är något som legitimerade verkstäder tar hand om. 
Eftersom flygmotorn är komplex är det en kostsam och viktig detalj som redan är optimerad 
för bästa möjliga prestanda. En förlängning/förkortning av underhållintervallerna skulle 
eventuellt kunna leda till en försämring av dess prestanda med tanke på mänskliga faktorn. Då 
människan tillslut kommer att fela, ett sätt att kunna förhindra uppkomsten av felet är att inte 
låta åtgärden ske.   
 
7.2 Sammanställning!av!intervju!!

Intervjuerna visade sig vara givande då vi fick ytterligare information och en bättre insikt hur 
arbetet sker på ett företag. Ingenjörerna arbetar/arbetade på två olika företag, den ena var 
pensionär och den andre var i 30 års ålder. Skillnaden i vilket företag och ålder gör att de har 
två olika synvinklar vilket gav oss en vidare förståelse för hur underhållsprocessen i olika 
företag går till. Flygplanstillverkarna är de som reviderar underhållsintervaller mest enligt 
ingenjörerna. Detta beror på att tillverkarna som etablerar och leder ISC kan ta del av alla 
operatörers driftdata vilket leder till att de kan justera underhållsåtgärder och intervaller till 
optimum. När operatörerna skall ändra en underhållsintervall använder de sig av 
tillförlitlighetsprogrammet, vilket är den samlade drifterfarenheten som har fåtts in angående 
den specifika flottan. Som vi tidigare förklarade i förstudien kan informationen sedan 
användas till att se om en underhållsåtgärd är effektiv eller inte. De intervall som justeras mest 
tillhör oftast 7 och 9 (se MSG3 analysen i förstudien) eftersom de inte är lika säkerhetskritiska 
som de andra.  
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7.3 Problem!under!examensarbetets!gång!!

Vi visste tidigt att en viktig del av den information som behövdes för att få svar på våra 
frågeställningar var tvungen att komma från ingenjörer. Utan ingenjörernas synpunkt skulle vi 
endast kunna anta vilka för- och nackdelar som finns. Eftersom ingenjörer har ett hetsigt 
tidsschema fanns det risk att vi inte skulle få tag på några intervjupersoner alls vilket gjorde 
det krångligare för oss. Dock kunde vi med hjälp från vår handledare ta kontakt med flera 
ingenjörer. Två av de tillfrågade svarade och hjälpte gärna till med vårt examensarbete. 
Problemet med att vi fick så få intervjuer var att vi inte kunde jämföra fler synvinklar och 
därmed missa andra möjligtvis väsentliga delar. Vi fick dessvärre dessutom ingen kontakt 
med någon flygtillverkare vilket skulle vara gynnsamt för vårt arbete. Flygtillverkare har en 
stor roll i MSG-3 processen och deras synvinklar skulle kunna bidragit oss med mer 
kännedom.  
  
Vi kunde inte själva få tag på den senaste versionen av MSG-3 dokumentet då de måste köpas, 
men tack vare vår handledare Tommy Nygren kunde vi få tag på en äldre version från 1993. 
Att vi använde oss av en äldre version kan ha bidragit till att vi missat ny information som 
lagts till.  
  
7.4 Hur!ser!framtiden!ut?!!

Enligt de två ingenjörerna kommer optimering av intervall öka. Eftersom flygbolag drar sig 
till kostnadsreduktion är det logiskt att de kommer fortsätta optimera underhållsintervallen. Vi 
tror dock att den största delen av optimeringsarbetet kommer ske hos flygtillverkaren då 
flygbolagen vill dra ner sin kostnadsfaktor ytterligare. Detta gör att flygbolagen kan få 
optimala intervall direkt från tillverkaren utan att behöva göra arbetet själva. I och med att 
underhållet är en stor del vid ägande av flygplan tror vi även att optimeringsarbetet kommer 
effektiviseras och utvecklas. I och med att utvecklingen går ständigt framåt tror vi att 
optimering av underhållsintervall kommer att gradvis öka i samband med ny teknologi inom 
aerodynamik och flygsystem.  
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8. Slutsats!!
Syftet med avhandlingen, och vår första frågeställning, har varit att bedöma de för- och 
nackdelar som uppstår när förlängning/förkortning av underhållsintervaller görs. En stor 
grundlig förstudie behövdes till detta arbete för att kunna förstå och resonera fram de för- 
och nackdelar som finns. Vi ansåg att intervjuer kunde ge en bättre förståelse och 
kunskapsgrund och strävade då efter detta. De tre övriga frågeställningarna behandlade hur 
för- och nackdelarna påverkas av ålder samt hur dessa påverkar flygbolaget och flygplanets 
motorprestanda.   

Det finns flera för- och nackdelar med att förlänga/förkorta underhållsintervall som 
exempelvis minskar påverkan av mänskliga faktorn vid förlängning. Ökad risk för att 
underhållet flyttas ut i linjetrafik istället för vid hemmabas. Vid förlängning kan förkortade 
intervall ge ökad säkerhet men en nackdel är ökade stilleståndstider.  

Att förlänga eller förkorta underhållsintervall inom flygets underhållsprogram är inte lika lätt 
som tidigare trott. Då underhållsintervallerna inom flygets underhållsprogram är skapta för 
optimal funktionalitet hos system och komponenter. Slutsatserna detta examensarbete 
resulterade i är bland annat att förlängning eller förkortning av underhållsintervall analyseras 
noggrant innan det verkställs. Detta för att säkerställa att förlängningen eller förkortningen 
klarar av den belastning som satts.   

Sammanfattningsvis vill vi fastlägga att förlängning eller förkortning av underhållsintervall 
inom flygets underhållsprogram bör följas upp genom tillförlitlighetsprogrammet. Då en 
förlängning eller förkortning kan påverka tillförlitligheten och därmed påverka flygsäkerheten 
och flygbolagets ekonomi. ! 
! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

!!

!
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9. Framtida!arbeten!!

En idé för ett framtida arbete kan vara att se djupare in på flygbolagets ekonomiska situation 
och visa hur för- och nackdelarna med att förlänga eller förkorta underhållsintervallen inom 
underhållsprogrammet påverkar ekonomin. Även att djupare se in på elektroniska system och 
hur de fungerar gentemot förlängda eller förkortade intervall inom underhållsprogrammet.  

! 
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11. Bilagor!!
  
11.1 Bilaga!1,!intervju!med!kandidat!1!!

  
1. Vad innebär förlängning/förkortning av underhåll?  

Att man analyserar varje enskild underhållsaktivitet (MPD krav) med hänsyn till hur 
mycket findings man har när man utför åtgärden i hangar och vilket utfall man har av 
fel i drift d.v.s. fungerar systemet eller componenten fram till nästa hangarbesök. 
Fungerar det bra i drift kan det vara en kandidat för höjning, fungerar det inte fram 
till nästa gång man gör kravet, är det kanske en kandidat för sänkning av intervallet. 
Man vill inte ha störningar i driftmiljö.   

  

2. Hur ofta förlängs eventuellt förkortas intervaller i en flygverksamhet?  

Det är en kontinuerlig process som idag mest drivs av flygplanstillverkaren (TC 
holder=Type certificate). Detta sker i ISC meetings som är fortsättningen av MSG-3 
processen. Alla operatörer av en specifik flygplanstyp skickar in sin drifterfarenhet 
(findings) till flygplantillverkaren och sen analyseras den med statistiska metoder och 
man samlas i ISC meetings (experter från flygbolag, experter från tillverkaren, 
tillverkarlandets myndighet) då man går igenom MPD tasks one by one och 
bestämmer om en höjning eller sänkning av intervallet. Detta kommer sedan gälla alla 
operatörer av flygplanstypen. Man samlas c:a en gång per år i ISC. Operatören kan 
också processa egna höjningar mot sin myndighet med statistiskt underlag och teknisk 
analys av varje enskilt underhållskrav man vill pröva höja.   

  

3. Vad utgår man ifrån när beslut fattas gällande förlängning/förkortning av underhåll?  

Vad för slags krav det är (failure effect cateory), drifterfarenhet, vilket intervall man 
tänkt sig höja till, myndighetens synpunkt. Om man vill sänka ett intervall flyttar man 
oftast underhållsaktiviteten till en lägre check.  

  

4. Vilka för- och nackdelar medförs vid förlängning/förkortning av underhållsintervall 
inom ett underhållsprogram?  

Fördelarna är ju att man över tid gör underhållsaktiviteten färre gånger utan att 
funktionaliteten av systemet eller componenten försämras. Om man höjer bör man ha 
datasystem som möjliggör analys av att systemet eller componenten tål höjningen man 
gjort, annars kommer man kanske flytta underhållet ut i driftmiljö istället för i 
planerad hangarverksamhet.  

  
5. Hur förändras för- och nackdelar gentemot flygplanets ålder?  

Höjningar av intervallet på underhållskrav sker mest i början av ett flygplans liv. När 
flygplanet blir äldre får man mer findings. Men ju äldre flygplanet blir ju mer lär man 
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sig hantera tekniska fel på ett bra sätt (flygplanstillverkare, piloter, tekniker, 
mekaniker, ingenjörer, underhållsplanerare, materialkoordinatorer, det är många 
involverade i att hålla flygplanet i drift tekniskt). Vissa flygbolag har bara nya 
flygplan, kanske upp till 10 år, för att slippa ha en stor teknisk organisation, som 
behövs för att klara av oförutsett tekniskt underhåll och över tid tillkommer det fler 
och fler underhållskrav som skall göras. Vid 8-10 års ålder börjar ett omfattande 
arbete med tidsödande strukturinspektioner där man måste plocka isär mycket av 
inredning och annat för att komma åt att leta efter sprickor och korrosion.  

  

6. Hur påverkas flygplanets motorprestanda vid förkortning/förlängning av 
underhållsintervall inom underhållsprogrammet?  

Man gör inga höjningar av motorunderhållkrav som skulle äventyra motorprestanda. 
Motorns prestanda monitorernas mycket noggrant.  

  

7. Hur påverkas flygbolag vid förkortning/förlängning av underhållsintervall inom 
underhållsprogrammet?  

Se ovan beskrivningen om hur ISC processen går till. Flygbolagets vinst är att ha 
optimala intervall (inte lika med så långt intervall som möjligt) för underhållskraven. 
Det innebär att göra underhållsåtgärden med så långt intervall som möjligt utan att 
fel uppstår i den dagliga driften för den funktion som underhållskravet säkerställer. 
Annars flyttar man underhållet ut i driftmiljö, flygplanet blir stående någonstans där 
man inte har tekniker etc.   

  

8. Hur gör ni när ni vill förlänga eller förkorta underhållsintervall inom 
underhållsprogrammet?   

Se ovan den beskrivning om hur TC driver utvecklingen av underhållsprogrammet. I 
den processen är det viktigt att man som operatör förser TC holder med sin 
drifterfarenhet för flygplanstypen samt att man deltar i de ISC möten som sker hos 
tillverkaren.   

Att göra en egen höjning av underhållskravs intervall sker ofta i projektform, det är 
flygbolagets ingenjörsavdelning som driver den. Man får processa den mot sin lokala 
myndighet genom att sammanställa tekniska analyser och statistik för varje enskilt 
underhållskrav som visar att en höjning är befogad. En rapport sammanställs och 
presenteras för myndigheten. Sedan får man ett godkännande eller avslag för den 
förändring man sökt om.  
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9. Hur funkar ert tillförlitlighetsprogram?    

Tillförlitlighet eller Reliability är en viktig funktion inom ett flygbolags 
ingenjörsavdelning. En reliability ingenjör ser till att alla tekniska loggar d.v.s. 
tekniska händelser finns i datasystemet. Alla tekniska åtgärder (planerade och 
oplanerade)ska skrivas in i datasystemet. Med hjälp av Reliability modulen i det 
datasystem för tekniska händelser som flygbolaget använder analyseras och 
sammanställs sedan rapporter och grafer på hur bra eller mindre bra flygplanets 
system och komponenter fungerar. Driftstörning på grund av tekniska fel som, 
Förseningar, Cancelleringar, Flygplanbyten, TurnBacks är tunga argument för att 
modifiera ett system som inte fungerar bra. Tillverkaren ger ut SB (service bulletiner) 
som är tekniska förändringar av system och komponenter som visar sig inte fungera 
tillfredställande. Ingenjörsavdelningar har ofta Reliability alert items d.v.s. system 
och komponenter som man aktivt driver en process med att förbättra. Att modifiera ett 
system på ett flygplan är en stor kostnad (material, arbetstid, flygplanet ur trafik) så 
med reliability systemet bör man kunna verifiera att den tekniska ändring man gjort 
ger den avsedda effekten som att slippa byta komponenter ofta eller slippa eller 
minska förseningar och cancelleringar pga. av ett specifikt fel.  

  

10. Vilka tasks (kategori 5,6,7,8,9) i underhållsprogrammet förlängs eller förkortas mest?   

Cathegory 5 Evident safety höjs inte (vad jag vet). Cathegory 8 Hidden safety Vill höja 
ett sådant krav granskas det mycket intensivt och där det gäller att ha mycket 
drifterfarenhet som visar att en höjning inte äventyrar funktionen.  

De andra (6, 7, 9) är ekonomiskt relaterade och kommer drabba operatören i form av 
ökade kostnader om man inte har optimalt intervall (se ovan).  
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11.2 Bilaga!2,!svar!på!intervjufrågor!från!kandidat!2!!
! 

1. Vad innebär förlängning/förkortning av underhåll?  
  
Ett underhållsprogram är ett levande dokument och ska ständigt anpassas efter krav 
från tillverkare, typ av operation och erfarenhet (rapporter och  
tillförlitlighetsprogram). Förlängning och förkortning av underhållsintervall är en 
naturlig process i arbetet att få ett så effektivt underhåll som möjligt både sett till 
flygplanens tillförlitlighet och ekonomi.  
  

2. Hur ofta förlängs eventuellt förkortas intervaller i en flygverksamhet?  
  
Justering av intervall sker i stort sett i varje revision av underhållsprogrammet. 
Uppskattar att minst 1-2 taskar justeras per revision och vi reviderar programmet 1-2 
gånger om året.  
  

3. Vad utgår man ifrån när beslut fattas gällande förlängning/förkortning av underhåll?  
  
I första hand utgår man från TC hållarens (tillverkarens) riktlinjer (MRB/MPD), 
sänker TC hållaren intervall måste man i stort sett följa med. Sen utgår man efter sin 
egen erfarenhet och statistik, ser man ofta problem med ett system kanske intervallet 
på inspektioner/tester behöver sänkas eller nya inspektioner skapas. Grundregeln 
bakom alla ändringar i underhållsprogrammet är man vill få ett flygplan som 
opererar med så lite störningar som möjligt, ett flygplan på marken med inställda 
flygningar som följd kostar mycket pengar.  
  

4. Vilka för- och nackdelar medförs vid förlängning/förkortning av underhållsintervall  
inom ett underhållsprogram?  
  
Fördel/nackdelar med förlängningar:  
Kostnaderna för underhållet minskar, flygplanet kan opereras fler timmar, införandet 
av fel i system genom den mänskliga faktorn minskar. Ett flygplan opererar ofta som 
bäst precis innan det ska gå in för en tyngre tillsyn och som sämst precis efter då 
många system har varit isär och påverkade utifrån. Förlängning av 
underhållsintervall måste alltid följas upp genom tillförlitlighetsprogrammet, en 
förlängning kan försämra tillförlitligheten på systemet och på så vis ha negativa 
effekter på flygsäkerheten och ekonomin.  
  
Fördel/nackdelar med förkortning:  
Ökar tillförlitligheten på system som kräver mer underhåll och ökar därmed även 
flygsäkerheten. Kräver dock mer resurser och stillestånd.  
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5. Hur förändras för- och nackdelar gentemot flygplanets ålder?  
  
Äldre flygplan kräver i regel mer underhåll, till stor del har det redan tagits höjd för 
av TC hållarens riktlinjer (MRB/MPD) men som CAMO måste man göra egna 
anpassningar efter den typ av operation man bedriver. Ålder kan även ha sin fördel, 
under åren har både tillverkaren och operatörerna lärt sig vilka av flygplanets system 
eller delar av struktur som behöver extra uppmärksamhet. Det i kombination med 
mycket statistik öppnar upp möjligheter att förlänga underhållsintervall på system som 
statistiskt sett fungerar bra och sänka intervall eller införa nya taskar på de delar som 
fungerar sämre. På en helt ny typ kan det förekomma ”barnsjukdomar” och det finns 
egentligen inte någon som med säkerhet vet hur flygplanets system kommer fungera i 
längden.   
  

6. Hur påverkas flygplanets motorprestanda vid förkortning/förlängning av 
underhållsintervall inom underhållsprogrammet?  
  

Det är egentligen ganska lite underhåll som görs på en turbinmotor, det som görs är 
till största del koncentrerat till olje- och bränslesystemen. Prestandan påverkas mer 
av hur motorerna opereras (reduced power takeoff och cool down periods) och hur 
många timmar de flugit sedan besök i verkstad. 1 - Man gör inga höjningar av 
motorunderhållkrav som skulle äventyra motorprestanda. Motorns prestanda 
monitorernas mycket noggrant.  

   
7. Hur påverkas flygbolag vid förkortning/förlängning av underhållsintervall inom 

underhållsprogrammet?  
  
Som nämnt tidigare jobbar man främst för att hitta intervall där flygplanet och dess 
system presterar bäst. Det är alltid bättre med ett planerat stillestånd än ett oplanerat. 
Ibland händer det att TC hållaren inför nya underhållstaskar eller sänkningar av 
intervall av anledningar som de anser viktiga. Detta kan få ekonomiska konsekvenser 
för flygbolagen. Ett sätt att delta i processen och framföra sina åsikter för 
operatörerna är att delta under ISC/MRB mötena som består av en samling människor 
som representerar TC hållare, myndigheter och operatörer. Detta är ett forum som 
Nextjet deltar i och vi har då chansen att framföra våra åsikter om förslag till 
förändringar i MRB/MPD.     
  

8. Hur gör ni när ni vill förlänga eller förkorta underhållsintervall inom 
underhållsprogrammet?  
  
Alla revisioner av underhållsprogrammet ska godkännas av transportstyrelsen. 
Minska intervall kan alltid operatören göra utan speciella underlag men 
förlängningar kräver antingen rekommendation från tillverkaren alt. statistik som 
talar för att en förlängning kan göras utan att påverka tillförlitligheten eller 
flygsäkerheten.  
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9. Hur funkar ert tillförlitlighetsprogram?  
  
Tillförlitlighetsprogrammet eller reliability program som det benämns är ju ett 
myndighetskrav och speciellt om du opererar MSG-3 flygplan. Vi jobbar mycket med 
att analysera oplanerat underhåll och komponetbyten uppdelat på ATA kapitel. Vi 
försöker dels kapa ”topparna” och koncentrera oss på den typen av anmärkningar 
som har potential att cancellera flygningar. Ett resultat av dessa analyser kan vara en 
förändring i underhållsprogrammet. Vi sänkte för en tid sedan intervallet på översyn 
av DC-generatorer på SAAB 340 flotten från 1200FH till 1100FH då de påvisat dålig 
statistik. Trotts en ganska liten sänkning är statistiken nu mycket bättre.   
  

10. Vilka tasks (kategori 5,6,7,8,9) i underhållsprogrammet förlängs eller förkortas mest?  
  
I regel CAT 6,7 och 9.  
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11.3 Bilaga!3,!licensavtal!gällande!godkännande!av!bilderna!i!avhandlingen!!!
! 

! 
! 

! 
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