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Sammanfattning 

 
Detta examensarbete är tänkt att fungera som en förstudie med syftet att komma med 

tänkbara lösningar på hur räddningsutrustning ska kunna lastas i kabinen på en  

Boeing 737-800. Uppdragsgivaren är Scandinavian Airlines som har fått en förfrågan av MSB 

hur det skulle kunna se ut. Tanken är att det ska bli ett räddningsplan som ska komma till 

undsättning för människor i katastrofområden. MSB har begärt att två versioner ska finnas. 

En heavy- och en medium-version, där skillnaden är antalet människor och mängden 

utrustning som medföljer. För att förenkla certifieringsprocessen och minska kostnader 

presenteras bara en kabinlayout som gäller för båda versionerna. I rapporten presenteras 

också en lastpall som är konstruerad för att passa i kabinen samt ett förslag hur övrig last 

kan förvaras om det är fullt i binsen. Detaljerade ritningar på kabinlayout och lastpall finns 

att tillgå i bilagorna. 

 

En ombyggnad som denna betyder en ändring av type design vilket medför att den måste 

certifieras på nytt, och ändringen ska även klassificeras som minor eller major change enligt 

EASA GM 21A.91. Rapporten beskriver hur den certifieringsprocessen ser ut, som går ut på 

att möta kraven i EASA CS 25. 
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Abstract 

 

This thesis is meant to serve as a pilot study with the aim to come up with possible solutions 

on how rescue equipment can be loaded in the cabin of a Boeing 737-800. The constituent is 

Scandinavian Airlines System that has been contacted by MSB for a conceivable solution. 

The idea is that there will be a rescue aircraft that will come to save people in disaster 

areas. MSB has requested that two versions will be available. One heavy and one medium 

version, where the difference is the number of people and amount of equipment 

supplied. In order to simplify the certification process and reduce costs only, one cabin 

layout that conforms to both versions is presented. The report also presents a pallet that is 

designed to fit in the cabin and a proposal for how other cargo may be kept if the bins are 

fully loaded. Detailed drawings of the cabin layout and pallets are available in the 

supplements. 

 

A conversion like this means a change in type design, which means that it must be re-

certified, and the change should also be classified as a minor or major change, according to 

EASA GM 21A.91. The report describes the certification process, which is meant to meet the 

requirements of EASA CS 25. 
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Förord 

 
Denna rapport är den skriftliga presentationen av mitt examensarbete och den avslutande 

delen av utbildningen till högskoleingenjör i flygteknik vid Mälardalens högskola i Västerås. 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och har genomförts i samarbete med 

Scandinavian Airlines ingenjörsavdelning på Arlanda flygplats där Anders Pramler har varit 

min handledare, och kommit med feedback under projektets gång. Examensarbetet har 

pågått under tidsperioden maj 2010 till september 2010. 
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Anders Fahlgren  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

I och med att SAS i samarbete med MSB genomförde SNAM-projektet som innebar att man 

modifierade en Boeing 737 till ett ambulansflygplan som skulle ta hem skadade människor 

från katastrofområden, föddes idén om att göra ett liknande projekt. Men i stället för 

ambulansflyg ska ett plan modifieras för att flyga nödvändig räddningsutrustning till 

drabbade områden för att på så vis kunna finna och evakuera människor i nöd.  

Människor i form av läkare och experter av olika slag, färskvatten och hundar som ska kunna 

hitta människor i rasmassorna efter en jordbävning är exempel på sådant som ska med. Mer 

specifikt vilken typ av räddningsutrustning framgår inte. På kort tid ska planet, från att flyga 

passagerare kunna byggas om. Beroende av situation ska två versioner finnas tillgängliga. En 

heavy - och en medium-version. Skillnaden mellan dessa är mängden utrustning samt 

antalet människor och hundar som medföljer. Samma kabinkonfiguration gäller. 

 

1.2 Syfte  

 

Syftet med examensarbetet är att ta fram en förstudie med tänkbara lösningar på hur 

räddningsutrustning ska kunna lastas i kabinen på en Boeing 737-800. Lösningarna ska vara 

inom ramen för gällande EASA-regelverk och Boeingspecifikationer. TCDS IM.A.120.  

FAA A16WE. Krav enligt EASA CS 25 

 

1.3 Problembeskrivning 
 

Examensarbetet kommer att innefatta följande: 

 Framtagning av förstudie till SWIFT B737-800 kabinlayout med räddningsutrustning. 

 Framtagning på detalj och installationslösningar. 
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1.4 Avgränsningar 

 

Uppgiften är en förstudie med förslag på installationslösningar och dessa kommer i det här 

skedet inte kunna testas i verkligheten. Det har inte tagits någon hänsyn till 

tillverkningsmetod av lastpall samt kostnader för projektet. Vikt och balans kommer att 

påverkas av modifieringen men det kommer inte att beröras i rapporten. 
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2 Metoder 

 

Under projektets början har information sökts på internet efter redan färdiga komponenter 

som kan användas. Kontakt har tagits med tillverkare utan någon framgång. Dialog med 

handledare har förts kontinuerligt under projektets gång. Utformningen av kabinlayout har 

skett i AutoCad. För detaljlösningar har Solidworks används. Studier av Boeingspecifikationer 

och EASA-regulations har gjorts under hela projektet. 

 

2.1 Förutsättningar 
 

Här presenteras kraven MSB har angivit. Det vill säga allt som ska med i flygplanet. Mängden 

bränsle går att variera beroende av distans. Detta gör att lasten kan behöva minskas 

alternativt kan ökas något.  

 

2.1.1 Heavyversionen 

 

Lastberäkning för 74 personer och tolv hundar: 

Bränsle  20 ton 

Antal personer 74 

Vikt för människor 7 ton 

Last i lastutrymme 7 ton 

Last i kabin  2 ton 

Maxlast  79 ton 

Utrymme finns för 9 ton med utrustning 
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2.1.2 Mediumversionen 

 

Lastberäkning för 44 personer och sex hundar: 

Bränsle  20 ton 

Antal personer 44 

Vikt för människor 4 ton 

Last i lastutrymme 7 ton 

Last i kabin  5 ton 

Maxlast  79 ton 

Utrymme finns för 12 ton med utrustning. 

 

 

2.1.3 Övrig last i kabinen 

 

Övrig last i kabinen är personliga tillhörigheter, övrig räddningsutrustning och vatten. 

Total mängd vatten är ca 1000 liter i pet-flaskor. Lastutrymmet ska enligt uppgift vara 

fullastat och berörs därför inte i rapporten. 
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3 Kabinlayout 
 

I detta avsnitt kommer utformningen av kabinen beskrivas. Det inkluderar kabinlayout, 

beskrivning samt installation av seat cargo container samt beskrivning och installation av 

lastpall. 

3.1 Säten 

 

Antal stolar som tas upp av människor är enligt heavy-versionen 74 stycken. För mer 

bekvämlighet tillåts två personer sitta i en trippelstol, alltså lämnas mittenplatsen, det vill 

säga plats B och D ledig. Med den konfigurationen krävs det 114 stolar. Rad 1-19 är 

sittplatser. I rad 20-24 installeras seat cargo containers där vatten och trunkar som inte får 

plats i binsen kan lastas . I bakre delen av kabinen plockas stolsraderna bort för att göra plats 

åt totalt tolv lastpallar som hundburar placeras på. Största anledningen till att ha lastpallarna 

i bakre delen av kabinen är att seat tracks böjer av i främre delen, vilket skulle ha försvårat 

installationen något. Mer om pallinstallationen senare i rapporten. 

Arbetet med att lyfta ut stolar och installera lastpallar borde kunna ske parallellt med att 

installera seat cargo containers. Detta för att ombyggnaden ska gå så fort som möjligt. 

För att slippa arbetet med att certifiera två olika versioner används samma 

kabinkonfiguration. Resultatet blir att medium-versionen har större möjlighet att laborera 

med mängden utrustning då platsbristen inte är lika påtaglig. 

 Figur 1, Kabinlayout 
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3.2 Seat cargo container 

 

I heavy-versionen kommer sex seat cargo containers kunna installeras. I medium-versionen 

kommer ytterligare containrar kunna installeras vid behov eftersom färre sittplatser tas upp 

av människor. Containrarna är främst till för att lasta pet-flaskor med vatten. 

Uppskattningsvis kommer fyra containrar fyllas med flaskor eftersom det enligt beställaren 

var ca 1000 liter som ska med. I de övriga kan trunkar som inte får plats i binsen och övrig 

utrustning lastas. 

3.2.1 Installation 

 

Containrarna installeras enligt CMM 250012/13-15 som ger en komplett installationsguide 

och specifikation för containrarna.  

Maxlast är 225kg och containrarna ska lastas på sådant sätt att tyngdpunkten ligger på 

samma sätt som för en sittande person.  

Containrarna är dimensionerade för följande: 

Framåt max 10,35g 

Bakåt/sidan max 3,45g 

Uppåt max 4,02g 

 

Dessa laster är högre än gällande krav för Boeing 737, se laster enligt 2.3. Containrarna 

uppfyller också krav på brandhärdighet enligt EASA CS 25.853 

 
Figur 2, Seat cargo container 
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3.3 Lastpall 

 

Lastpallarna är i det här fallet tänkta för hundburar men kan i en förlängning även användas 

till annat som behöver lastas i kabinen. Den är inspirerad av pallar som används inom 

flygfrakt men är konstruerad i mindre skala för att passa i kabinen. Grunden till pallen är en 3 

mm tjock aluminiumlegering av typen 2024 T3. Det är ett vanligt förekommande material i 

flygplan som ofta används till spant och stringers på grund av hög mekanisk styrka. 

Beteckningen T3 innebär efterbearbetning i form av upplösningsbehandling, kallåldring och 

kallvalsning. Ramen runt är konstruerad precis som seat tracks. Tanken med det är att lasten 

ska säkras med ett nät eller straps som fästs i skenan för att installationen ska klara de 

specificerade g-krafterna i alla led. Densiteten för materialet är 3 g/cm3. Det ger en vikt 

totalt på 8,3 kg.  

Part 145-organisationens POA måste godkänna lastpallen innan den kan installeras i 

flygplanet. 

Krafterna som hela installationen ska klara är: 
 
Framåt 9,0g 
Nedåt 6,5g 
Uppåt 3.5 g 
Sidan 3,0g 

 
 
 

 
Figur 3, Lastpall 
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Vid dimensionering med dessa laster uppfylls krav för Boeing 737 Flight, Gust and Ground 

Loads enligt CS 25 subpart C samt Emergency Landing Condition (CS 25.561). 

Värt att notera är att Boeing 737 inte är ett så kallat ”16g” flygplan så CS 25.562 uppfylls inte 

av Boeing enligt TCDS och behöver därför inte beaktas vid dimensionering.  

 

Till berörda dimensioneringslaster tillkommer en eller flera säkerhetsfaktorer beroende på 

utformning, 1.33, 1.15 etc.  

 

Ref. CS 25.625 Fitting factor and CS 25.785 belt and harness. 
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3.3.1 Pallinstallation 

 

Pallen installeras direkt i seat tracks med track fittings. Fyra fästpunkter borde vara 

tillräckligt med tanke på att pallen ligger tätt mot golvet och kommer inte bära särskilt stor 

vikt. De laster som golvet och seat tracks är specificerade för kommer inte att överskridas i 

det här fallet (se bilaga för seat track loads). En begränsning kan vara att inte lasta för högt 

då böjmomentet i skenorna kan bli för stort om lasten samtidigt är tung.  

 

 

 
Figur 4, Sprängskiss, lastpall 

 

 

Boeing 737 har ett antal skarvar på seat tracks. Pallens track fittings får inte fästas vid en 

skarv i skenan. Fästet måste då flyttas en tum framför eller bakom skarvområdet. 

 
Figur 5, Seat track splice 
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När lasten är på plats som i det här fallet är en hundbur, behövs något som håller lasten på 

plats. Att använda fraktnät eller straps är ett smidigt sätt att lösa det på. Nätet/strapsen 

fäster man i skenorna runt pallen med double stud fitting och kan sedan enkelt spännas åt 

för att på så sätt säkra lasten i alla led. 

Specifikaktioner enligt tillverkaren:  

Assembly Break Strength: 6,000 lbs 

Work Load Limit:  2,000 lbs 

 
Figur 6, Double stud fitting 

 

  



 

11 
 

3.3.2 Hundbur 

Hundburen som ska användas är enligt uppgifter från MSB en Trixie XL med måtten 

102x69x76 mm, (40,1”x27,1”x30”), med en vikt på 16 kg. Hundburen är IATA-testad och 

godkänd av de flesta flygbolag. Totalvikt med hund hamnar uppskattningsvis på 60 kg.  

 

 

 

 

 
Figur 7, Hundbur 
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4 EASA regulations     
 

Certifiering av ny type design ”nytt flygplan” och ändringar till befintliga type designs 

behandlas i EASA Part 21 samt tillhörande AMC och GM.  

AMC och GM beskriver “Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material 

(GM) for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related 

products, part and appliances, as well as for the certification of design and production 

organizations”. 

EASA Part 21 beskriver vem som har rätt att utföra en ändring på ett luftfartyg och hur det 

skall utföras.  

EASA Certification Specifications, CS 25 för tunga luftfartyg, beskriver de tekniska kraven 

som skall uppfyllas i samband med nykonstruktion eller ändring. Vägledning och tolkning av 

paragraferna finner man också i tillhörande AMC och GM. 

4.1 Changes to type certificates, GM 21A.91 

 

Ändringar i typdesign klassificeras som minor eller major. GM 21A.91 ger kriterierna för 

klassificeringen. Minor change är en ändring som inte har märkbar påverkan på vikt, balans, 

struktur, tillförlitlighet eller på annat sätt påverkar flygsäkerheten. Allt annat är major 

change. Det är bara organisationer med Part 21J godkännande från EASA, det vill säga ett 

DOA-företag, eller myndigheten EASA som har rätt att klassa en ändring som minor eller 

major. Flygbolag, CAMO, part M eller Part 145 godkända bolag har inte rätt att klassa en 

ändring till ett luftfartyg utan måste vända sig till en DOA. 

 

Vid klassning som minor change behöver inte EASA godkänna ändringen utan den kan 

godkännas direkt av ett EASA Part 21J-godkänt företag. 

I Sverige i dag finns det fem företag som är EASA Part 21J-godkända och har rätt att 

klassificera en ändring på ett luftfartyg. Det är Saab AB, Saab AB/Nyköping, Telair 

International AB, SAS Tech AB och Bromma Air Maintenance AB. 

Vid minor change går det rent praktiskt till så att DOA’n godkänner projektet genom att utge 

ett minor change approval, tillägg till flygets TCDS. Skulle ändringen klassats som major 

kallas det för ESTC. Ett ESTC är alltid en major change och godkäns av myndigheten EASA. 
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När ett flygbolag, operatör eller ägaren till flygplanet önskar göra en ändring av flygplanets 

typ konfiguration så måste de vända sig till ett bolag med DOA. 

DOA’n utarbetar design, klassar ändringen och ser till att det överensstämmer med gällande 

regler enligt CS 25, EU-OPS1 etc. 

DOA’n skall förutom att godkänna designen även uppdatera flygplanets maintenance data 

och användarmanualer som exempelvis flight manual. 

När designen är färdigställd av DOA’n lämnas ritningar och tillverkningsunderlag till ett POA-

företag för tillverkning. När POA-företaget har tillverkat detaljerna ger man ut certifikat 

(EASA Form 1) på detaljerna som då är godkända för att installeras på ett flygplan. 

I designändringen har DOA sammanställt modifieringsunderlag till flygplanet genom en SB. 

Detta underlag lämnas till flygbolagets eller ägarens CAMO organisation. CAMO skriver en 

EO, uppdaterar flygets maintenance data och ber en Part 145 organisation att installera de 

nya detaljerna på flygplanet. När modifieringen är gjord ger Part 145-organisationen ut ett 

CRS som gör att flygbolaget åter kan sätta flygplanet i trafik. 

SAS har i sin organisation alla tillstånd för att möjliggöra och genomföra modifieringar på 

sina flygplan. Som flygbolag har man ett AOC med en tillhörande CAMO-organisation där 

Part M approval ingår. SAS engineering, del av CAMO, innehar ett DOA approval. SAS Tech 

har både ett part 145-godkännande och ett POA approval. 
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Klassificeringen kan avgöras genom att ta ställning till frågorna i formuläret nedan 

(se figur 8). 

 
Figur 8, Classification of change 
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4.2 Exempel på major change 

 

Exempel på vad som kan vara major change när det gäller ändringar av kabinlayout ges 

nedan. 

Utdrag från EASA GM  21A.91. 

Cabin Safety: 
 
Changes which introduce a new cabin layout of sufficient change to require a reassessment 
of emergency evacuation capability or which adversely affect other aspects 
of passenger or crew safety. 
 
Items to consider include, but are not limited to: 
 
- Changes to or introduction of dynamically tested seats. 
 
- Change to the pitch between seat rows. 
 
- Change of distance between seat and adjacent obstacle like a divider. 
 
- Changes to cabin lay outs that affect evacuation path or access to exits. 
 
- Installation of new galleys, toilets, wardrobes, etc. 
 

- Installation of new type of electrically powered galley insert. 
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4.3 Classification process 

 

Figuren nedan illustrerar klassifiseringsprocessen. 

 Figur 9, Certification process 
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5 Resultat 
 

Resultatet visas i sin helhet av bifogade ritningar där lastpall och kabinlayout kan granskas i 

detalj, samt Boeingdokument som visar lastfaktorer för så väl flygplanet i stort och seat 

tracks. En fullständig istallationsguide och specifikation för seat cargo container finns att 

tillgå i CMM 250012/13-15.  

 

5.1 Slutsats och diskussion 

 

Vid projektets början var det även tänkt att två motorcyklar av typen BMW F 800 GS samt 

ett vattenreningsverk skulle medfölja i kabinen. Uppgiften var då att hitta en lösning på 

lastanordning som skulle fungera. Arbetet påbörjades men det visade sig att motorcyklarnas 

styren var för breda för att över huvud taget komma in i flygplanet. Även 

vattenreningsverket hade en skrymmande storlek som näst intill gjorde det praktiskt 

omöjligt att få in i kabinen. Enda möjligheten var i så fall att montera ner främre galley vilket 

inte var aktuellt på grund av för hög kostnad och för stor tidsåtgång. Detta var en miss från 

MSB:s sida som inte i förväg hade tagit reda på om det var möjligt att få in det i flygplanet. 

Med bättre förberedelser anser jag att det hade varit möjligt att lösa detta och därmed fått 

projektet dit det var tänkt från början. Utefter dessa grunder togs därför beslutet att inte ta 

med motorcyklarna och vattenreningsverket i projektet.  

I övrigt är detta ett vettigt projekt som mycket väl kan bli verklighet, förhoppningsvis med 

hjälp av den här förstudien. Förslagen behöver förstås utredas av kunnigt folk för att avgöra 

om det anses användbart. Det kan i alla fall vara något att bygga vidare på. 
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Bilaga 2 

 

Lastpall, drawing 1 
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Boeing 737 loads 
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Seat track loads 
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Classify the change 

  



Is the change substantial?

Task: TIP 1.1

Ref: GM 21A.101, section 6, step 2,
DOM 3.2.3.2

Compliance must be shown with
latest requirements!

Task: TIP 1.1

Ref: 21A.101
Doc: CAR-C

Classify the change!

Task: TIP 2.1

Ref: GM 21A.91, GM 21A.112B
Doc: CAR-C-CL

Compliance may be
shown with

earlier requirements!

Task: TIP 1.1

Ref: 21A.101
Doc: CAR-C

Is the change within scope of
approval?

Task: TIP 1.1

Ref: GM 21A.101, section 6, step 2

Is the change significant?

Task: TIP 1.1

Ref: GM 21A.101, section 6, step 2

For each area, is the area affected by
the change?

Task: TIP 1.1

Does compliance with a later amend-
ment materially contribute to the level
of safety?

Are the new requirements practical?

Ref: GM 21A.101, section 5

Apply to the Agency for
change in terms of

approval!

Task: TIP 1.3

Ref: DOM 1.4

Apply for STC!

Task: TIP 4.1

Ref: DOM 3.2.3.6

Show and verify
compliance!

Task: TIP 4 - TIP 9

Ref: DOM 3.2

STOP!
The change is

outside the scope
of approval.

MINOR

MAJOR

Unaffected
areas

Classification Note: Any one mark in the ”Yes” column leads
Step directly to classification Major                                  No    Yes

1. After evaluation of GM 21A.91, Appendix A, is the change assessed to be major?

2.      Will the change have an Weight:
3.      appreciable effect on: Balance:
4. Structural strength:
5. Reliability:
6. Operational characteristics:
7. Systems:

8.      Will the change intro- Adjustment of TC certification basis:
9.      duce any of the New interpretation of the requirements used for the
         following: TC certification basis (example ”special conditions”,

re Part-21A.16B):
10. Aspects of compliance demonstration not

previously accepted:
11. Functions, or affect functions, where failure is

catastrophic or hazardous:
12. Considerable extent of new substantiation data

and considerable degree of re-assessment and
re-evaluation:

13. Alterations of any limitations directly approved
by the Agency:

14. Revisions of the Aircraft Flight Manual (AFM):
15. Modification of an area affected by an existing

AD:

16. Is the change mandated by AD or terminating action of an AD?

No

Yes

Yes

No

Yes

No

No

Yes

No

or

All No

Any
Yes
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Design of changes-workflow (SAS) 



 
DESIGN OF CHANGES - WORKFLOW 

 
 

  Responsible   
 Involvement required  

 

* PDM for existing customers 
   product Mgr for new 
customers 

Design 
assurance 

system  

Task 
ID Task P

ro
je

ct
 M

an
ag

er
 D

es
ig

n 
A

irw
or

th
in

es
s 

M
an

ag
er

 
A

ut
ho

rit
y 

C
VE

 
H

ea
d 

of
 d

es
ig

n 
P

D
M

 / 
P

ro
du

ct
 M

gr
 

 Documents  References 

DC0.1 Record request (any person)        Request      

DC0.2 Appoint PMD          
DC1 Feasibility study (DR1)       DRD  DOM 3.2.4 
DC2 Make proposal to customer       PRO  DOM 4.4.2 Fe

as
ib

ili
ty

  

            
     

 

DC3 Establish project group and assign project (design) 
number      WO 

DAO 
 DOM 3.2.4 

TIP1 Make Certification plan       CAR-C  DOM 3.2.3 
TIP2 Classify the change      CAR-C-CL  DOM 3.2.3.4
TIP3 Approve Certification plan       CAR-C  DOM 3.2.3 

 

If the change is minor, continue to task DC4     

TIP4 Apply for Major change approval (STC) and coordinate 
activities with the Authorities.       EASA Form 

33 
 

DOM 3.2.3.6
DOM 4.3 

DC4 Make time schedule         DOM 3.2.4 

DC5 Request design subcontractors, support from OEM/TC-
holder and/or Production organizations as required      DWO 

PWO
 

DOM 3.2.4 
DOM 4

DC6 Preliminary design review (DR2)       DRD  DOM 3.2.4 

D
es

ig
n 

in
ve

st
ig

at
io

n 

             
             

DC7 
Document design by establishing: 
Drawings, Production Instructions, Installation 
Instructions and Continued airworthiness instructions. 

      

DWG 
CAR-P 
CAR-I 

CAR-AW 
CAR-M 

 
DOM 3.2.2.2
 

TIP5 Show compliance by performing analysis, tests etc in 
accordance with compliance plan       CAR-C-CD 

CAR-C-C 
 DOM 3.2.3.3

DC8 Critical design review (DR3)       DRD  DOM 3.2.4 

D
et

ai
le

d 
de

si
gn

 

             
             

TIP6 
Perform prototype Production and/or Conformity 
inspection (Conformity inspection only required for 
major changes) 

     CAR-C  

DOM 3.2.3.3
DOM 4.4.2 
DOM 4.7 

DOM 4.8.1 

TIP7.1 Verify instructions        

TIP7.2 Approve instructions       

CAR-P 
CAR-I 

CAR-AW 
CAR-M  

DOM 3.2.2.2

TIP8.1 Verify Certification documents        

TIP8.2 Approve certification documents       
CAR-C 

 

DOM 3.2.3.5
DOM 3.2.3.6

V
er

ifi
ca

tio
n 

             

If the change is major, continue to task TIP9b     

Ty
pe

 In
ve

st
ig

at
io

n 
pr

og
ra

m
 (T

IP
) 

 D
es

ig
n 

co
nt

ro
l (

D
C

) w
ith

 D
es

ig
n 

re
vi

ew
s 

(D
R

)  

 TIP9a Issue Minor change approval and perform final approval 
of CAR       CAR 

CAR-A 
 DOM 3.2.3.5

 

If the change is minor, the continue to task DC9 
 

    

TIP9b Approve master CAR and submit Declaration of 
Compliance to Authorities      CAR-C-DOC  

DOM 3.2.3.6
DOM 4.3 

In
de

pe
nd

en
t s

ys
te

m
 m

on
ito

rin
g 

  

A
pp

ro
va

l 

 Approval of STC       
 STC   

  

DC9.1 Hand over deliverables to customer       

CAR-I 
CAR-AW 

CAR-A/STC 
CAR-M 

 DOM 4.5.1 

  DC9.2 Hand over instructions for production       CAR-P 
DWG 

 DOM 4.7.1 

 

C
on

fig
ur

at
io

n 
co

nt
ro

l  

 

 

C
lo

se
 

DC9.3 Send invoice to customer        Invoice   

                 
Continued 
airworthiness 

  Effective: 20Feb07            
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