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I 

 

SAMMANFATTNING 

För att få bedriva underhållsverksamhet på flygplan över 5700kg så måste 
underhållsorganisationen i fråga vara godkänd av Transportstyrelsen samt följa EU:s 
flygsäkerhetsmyndighet EASAs Part 145 regelverk. För att berörda myndigheter ska 
få sig en insikt i hur underhållsorganisationera ser ut och fungerar så måste dessa 
skriva en verkstadshandbok som beskriver verksamheten och processer. Detta är ett 
krav som finns beskrivet i Part 145 regelverket. 
 
Uppgiften blev att skriva ett förslag på kapitel 2 till PAMs vekstadshandbok från 
grunden genom att intervjua personal på plats för att få reda på hur respektive 
tillämande procedurer såg ut. Syftet var att skapa en verkstadshadbok som var aktuell 
och som personalen kunde använda som handbok att slå upp i och hitta respektive 
procedurer. 
 

ABSTRACT 

In order to conduct maintenance activity on aircraft exceeding 5700kg, the 
maintenance organization must be approved by the  Swedish National Aviation 
Authorities (Transportstyrelsen) and abide to the European Aviation Security 
Agency’s Part 145 regulations. To give the concerned authorities an insight to the 
maintenance organization’s activities and procedures the maintenance organization 
must compile a MOE. This is a requirement that is described in the Part 145 
regulations. 
 
The task was to write a draft of Chapter 2 to PAM MOE from scratch by interviewing 
staff on site to find out how each applied procedures looked like. Our objective was to 
create a MOE that was up to date and to which the staff could turn to when in need of 
guidance of prodcedures. 
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III 

 

FÖRORD 

Vi befinner oss båda i slutskedet av våra utbildningar till flygingenjörerer på 
Mälardalens Högskola i Västerås vilket är en treårig högskoleingenjörsutbildning. 
Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 15Hp i ämnet flygteknik, vanligtvis 
ute på ett företag. Därför har vi varit i kontakt med ett underhållsföretag på Arlanda 
som heter Priority Aero Maintenance. Vi tog kontakt med PAMs Base Maintenance 
Manager och efter ett informativt besök på Arlanda blev vi erbjudna att skriva en 
MOE. 
 
Eftersom PAMs dåvarande MOE hade sitt ursprung från BCL tiden och hade till viss 
del reviderats sönder på grund av alla förändringar så fick vi i uppgift att skriva om 
den från grunden utan att utgå från PAMs MOE.  
 
Då vi båda under utbildningens gång har inriktat oss på underhåll och valt liknande 
kurser så bestämde vi oss för att jobba tillsammans. Detta var även ett bra val då 
arbetet var tidskrävande och för omfattande för att göras av en person.  
När vi började söka examensarbeten letade vi efter något med anknytning till 
underhåll av flygplan för att fördjupa våra kunskaper inom underhållsområdet och 
för att få en uppfattning om hur arbetslivet ser ut på en underhållsverkstad.  

 

 

Västerås, 10 januari 2012 

Adnan Mehmeti och Zoran Vukašinović 
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NOMENKLATUR 

 

Förkortn.  Förklaring  

 

AC alt. A/C  Aircraft 

AD   Airworthiness Directive 

ALI   Airworthiness Limitation Instruction 

AMC   Applicable Means of Compliance 

AMM   Aircraft Maintenance Manual 

AMP   Aircraft Maintenance Program 

AOG   Aircraft On Ground 

ARN   Arlanda 

BCL   Bestämmelser för Civil Luftfart 

CDCCL  Critical Design Configuration Control Limitations 

CMM   Component Maintenance Manual 

CRS   Certificate of Release to Service 

DIL   Deferred Maintenance Item List 

DOA   Design Organisation Approval 

ESD   Electrostatic Discharge  

EASA   European Aviation Safety Agency 

FAA   Federan Aviation Administration (USA) 

FAR   Federal Aviation Regulations 

GM   Guidance Material 

JAA   Joint Aviation Authorities 

JAR   Joint Aviation Requirements 

MDF   Maintenance Data Form 

MEL   Minimum Equipment List  

MOE   Maintenance Oragnisation Exposition 

MP   Maintenance Program 

MPD   Maintenance Planning Document  

MRB   Maintenance Review board 



 

V 

 

N/A   Not Applicable 

NAA   National Aviation Authority 

NDT   Non Destructive Testing 

NRC   Non Routine Cards 

OCR   Occurrence Report 

OEM   Original Equipment Manufacturer 

PAM   Priority Aero Maintenance 

PMA   Parts Manufacturer Approval 

PN alt. P/N  Part Number 

QM   Quality Manager 

S-CAA   Swedish Civil Aviation Authority 

SB   Service Bulletin 

SN alt. S/N  Serial Number 

SRM   Structure Repair Manual  

TC   Task Card 

TCH   Type Certificate Holder 

TO alt. T/O  Technical Order 

US alt. U/S  Unserviceable 

WO alt. W/O  Work Order 

WC   Work Card 
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Kapitel 1.  

INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

 

PAM startades 1998 och har sin huvudverksamhet på Arlanda flygplats sedan 2002. 
PAM utför line-, base-, komponent- och motorunderhåll på komersiella 
passagerarflygplans på Arlanda och ett antal andra säten i Sverige samt utomlands.  I 
nuläget har PAM certifieringar på en rad olika flygplanstyper som bland andra 
MD80/90, Boeing 737/757/767 och Airbus 318-321.  
 
För att få bedriva underhållsverksamhet inom flygbranschen för kommersiell luftfart 
så måste varje underhållsorganisation uppfylla kraven från EU:s 
luftsäkerhetsmyndighet EASA. Dessa krav för underhållsverkstäder beskrivs under 
EASA Part 145. För att myndigheter ska få en insikt i hur varje 
underhållsorganisation ser ut och fungerar så måste dessa organisationer presentera 
en MOE. Denna MOE måste i Sverige godkännas av Transportstyrelsen. 
 
Om en ändring ska göras i organisationen eller dess processer så måste MOEn 
revideras och godkännas av Transportstyrelsen. Som tidigare nämnt har PAM MOE 
sitt ursprung från BCL tiden och starten av företaget. MOEn har under tidens gång 
passerat revideringar vid införandet av JAR och på senare tid EASA. 
 

1.2 Syfte 

 

Eftersom PAM MOE har sitt ursprung i uppstartandet av företaget så finns ett behov 
av att från grunden ta fram en ny MOE som uppfyller dagens krav från EASA Part 
145. Genom att följa dessa krav har uppgiften varit att ta fram en del av en MOE som 
beskriver företagets underhållsprocesser. 
 
Syftet med MOEn är att personalen ska kunna slå upp och använda den som en 
verkstadshandbok vid behov. Detta ska bidra till att personalen arbetar på ett mer 
homogent arbetssätt efter väl etablerade och beprövade metoder. 
 
En annan viktig del av arbetet var att skapa eller utveckla procedurer utifrån analyser 
av personalens behov, personalens beskrivande av befintliga arbetssätt och EASA 
Part 145 krav.  
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1.3 Problemställning 

 Vilket underlag ska användas? 
 Hur ska upplägget av MOEn se ut? 
 Vilket innehåll måste/bör finnas med? 
 Hur ska all nödvändig information identifieras? 
 Kan någon befintlig procedur förenklas? Och hur? 
 Vad ska man tänka på och hur ska man gå till väga för att skapa nya 

procedurer? 

1.4 Avgränsningar 

 
Förutom att passa en tidsram på tio veckors heltidsstudier så blev 
rekommendationerna av handledarna på PAM att inte skriva en hel MOE utan inrikta 
sig på kapitel 2. Det var även ett krav att följa EASAs speciella strukturupplägg till 
MOE med förutbestämda underrubriker till kapitelet.  
 
En avgränsning var även att inte gå in på ett delkapitel som heter L2 som mer 
ingående beskriver line-underhållsprocedurer. Anledningen till det var att 
möjligheten till att besöka PAM line-underhållsstationer, som låg på annan plats än 
hangarerna på Arlanda flygplats, inte fanns. 
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Kapitel 2.  

METOD 

För att få tillträde till Arlanda flygplats airside och därmed hangarerna, dvs. innanför 
grindarana, behövdes en säkerhetsutbildning på Arlandas hemsida genomföras. Efter 
två veckors väntan var de så kallade badges/brickorna som ger tillträde till airside 
klara. Dessa hämtades ut och arbetet inleddes på PAM med ett möte mellan Zoran 
och Adnan samt handledarna, Base Maintenance Managern och Quality Managern. 
Där gicks arbetsuppgifterna, avgränsnigarna och vilka krav och mål som ställdes 
igenom. Senare fick Zoran och Adnan även tillgång till PAMs befintliga 
verkstadshandbok som stöd till arbetet. 
 
Eftersom uppgiften var att skriva en MOE från grunden behövdes en djupare 
förståelse för hur verksamheten såg ut och fungerade på PAM erhållas. Det gjordes 
genom att intervjua personal på plats vilket även gav svar på frågor och funderingar 
som uppkom under arbetets gång. 
 
Arbetet fördelades jämnt ut över hela tidsperioden och baserat på uppgiftens 
omfattning så blev resultatet att besöka PAM tre gånger i veckan för att utföra 
intervjuer med personalen på plats. Planen blev att avverka ett delkapitel per intervju 
och dag, dvs. tre delkapitel i veckan. Sammanlagt innehöll kapitel 2 i 
verkstadshandboken 28 delkapitel av varierande storlek, dessa delkapitel finns 
presenterade i bilaga 1.  
Möten med handledarna på PAM hölls en gång i veckan där det diskuterades 
framsteg och eventuella problem samt frågor som uppstod under de gångna 
veckorna. Feedback gavs även på färdiga delkapitel som hade lämnats in. Det var 
även under dessa möten som egna förslag fick lägga fram på nya eller förändrade 
procedurer för bedömning och beslut om de skulle användas.  
 
Eftersom det behövdes lite mer kött på benen till underlaget så användes en MOE-
mall som kom från EASA. Där beskrevs vad varje delkapitel borde innehålla och 
täcka. Det togs även del av ett dokument från Transportstyrerlsens hemsida som 
beskrev, på svenska, vad respektive delkapitel i MOEn skulle innehålla. Denna mall 
beskrev även Transportstyrelsens innehållskrav, utöver EASAs egna krav. Genom 
dessa underlag tillsammans med den befintliga PAM MOEn kunde en 
sammanställing med frågor till intervjuerna göras. Materialet från intervjuerna 
användes i sin tur direkt till att skriva kapitel 2 i verkstadshandboken.  
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En typisk dag på PAM kunde börja med att frågor skrevs genom att studera 
ovannämnda underlag tillsammans med EASA Part 145 och tillhörande AMC. Även 
GM använde vid förberedandet av frågorna. När frågorna var färdiga så kontaktades 
QM som hänvisade till ansvarig personal som kunde svara på frågorna, det kunde i 
vissa fall handla om flera intervjuer med olika personer till samma delkapitel. Under 
intervjuerna användes en dikatfon för att, med personernas medgivande, spela in 
samtalen. Nästa steg var att skriva ner all relevant information från inspelningarna 
som skulle användas till att skriva verkstadshandboken. Dagarna mellan intervjuerna 
användes till att skriva på MOEn. 
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Kapitel 3.  

RESULTAT 

Examensarbetet resulterade i ett förslag på kapitel 2 till PAMs verkstadshandbok. 
Arbetet innehåller samtliga 28 obligatoriska delkapitel som enligt Part 145 måste 
finnas med i kapitel 2. Arbetet är skrivet i Word och har lämnats in som obehandlad 
text till PAM. Det färdiga arbetet följer EASAs upplägg där varje delkapitel följer 
innehållskraven från EASAs MOE mall och även från den svenska transportstyrelsens 
mall. 
 
Efter avslutat arbete erhölls en MOE som kunde användas som en handbok av 
personalen till att titta i vid tveksammheter om procedurer eller i övrigt vid behov. 
Enligt handläggarne på PAM så kommer arbetet tillsammans med resterande kapitel 
av MOE, skrivna av PAM, skickas iväg till transportstyrelsen för godkännande.   
 
Under arbetets gång förändrades och förbättrades redan befintliga procedurer som 
senare skulle tas med i den nya MOEn. I vissa fall skapades även nya procedurer där 
det behövdes. Både skapandet av nya procedurer och förändringar av de befintliga 
skedde i samråd med handläggarna på PAM.  
 
 

3.1 Exempel på förändrade procedurer till vår MOE: 

 

En procedur som modifierades var märkningssystemet av alla komponeneter. 
Systemet bestod av fem olika taggar som beskrev om komponenter var driftsdugliga, 
ej driftsdugliga men reparerbara eller obrukbara. Resultatet av förändringen blev tre 
taggar där en lämnades oförändrad och de andra två ersatte de tidigare fyra taggarna 
som delvis hade samma syfte. Förbättringen blev ett enklare märkningssystem med 
färre taggar men där alla användningsområden och behov fortfarande täcktes in. 
Även allt konsumerbart material märktes, men med etiketter och vid ankomsten. 
Innan förändringen fanns tre etiketter som användes till märkning, utlämning och 
återlämning av material vilket ersattes med två etiketter. Utlämnings- och 
återlämningsetiketterna integrerades till en för att förenkla arbetet och minska 
antalet utsrkifter av etiketter. 
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För att inga obligatoriska luftvärdighetsdirektiv (AD-notes) skulle missas att införas 
på komponenter hos PAM så fick två AD-kontroller införas och göras till rutin. Den 
ena vid ankomsten och den andra innan installation på flygplan.  
 

3.2 Exempel på resultatet av ett delkapitel i vår MOE: 

 

Kapitel 2.6 heter “Use of Tooling and Equipment by Staff (including alternate 
tools)”och behandlar procedurer för användningen av verktyg och utrustning. I det 
fallet fokuserades det på fyra delar:  
 

 Distribution of tools 
 Determining tool serviceability prior to issue/use 
 Training and control of personnel in the use of tools and equipment 
 Personal (own) instrument / tool control 

 
 
Distribution av verktyg bestod av att förklara hur PAM ägda verktyg delades ut till 
personalen genom ett verktygsförråd. Verktygsförrådspersonalen behövde i sin tur 
bestämma verktygens driftsduglighet innan dessa utfärdades till 
underhållspersonalen. Det beskrevs även när utbildningar till verktyg och 
utrustningar anordnades samt vad som gällde när personal tog med sig egna verktyg 
till arbetet. 
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Kapitel 4.  

DISKUSSION 

Arbetet var inte planerat att starta ett visst datum men hela processen från första 
kontakten med PAM till de inledande mötena, Arlandas säkerhetsutbildning och 
tillverkningen av badges/brickorna drog ut på tiden. Detta dels på grund av ett fullt 
schema hos PAM men även på grund av processen som krävdes för att erhålla badges. 
Ungefär två månader tog den inledande fasen från första kontakten till starten av 
examensarbetet. 
 

För att få bästa möjliga resultat dvs. en så komplett MOE som möjligt, kan i 
efterhand konstateras att ett bra alternativ hade varit att utgå från PAMs befintliga 
MOE och inte börja arbetet från scratch. Eftersom delar av innehållet i PAM MOE 
inte var ett innehållskrav från varken EASAs eller Transportstyrelsens regelverk så 
fanns svårigheter i att identifiera detta innehåll till den nya MOEn. Alltså hade 
arbetet kunna bli mer fullständigt om man utgick från PAM MOE eller kompleterade 
med dessa delar. 
 

På grund av att de möten som hölls på PAM delvis inte var bokade möten utan 
snarare spontana träffar så kunde på vissa dagar tid förloras på att vänta på rätt 
person istället för att boka ett möte i förväg flera dagar innan. Detta berodde delvis på 
att vissa personer hade ett fullspäckat schema på PAM utan mycket tid att avvara.  
En annan faktor som ledde till att arbetet blev mer tidskrävande var att fel personer i 
vissa fall blev intervjuade på grund av felhänvisande. Detta berodde högst sannolikt 
på missförstånd över vad som frågades efter, mellan båda parter. 
 

Nu i efterhand kan också konstateras att underlaget som användes till stor del riktade 
sig till branscherfarna personer. Till exempel var EASAs MOE-mall kort formulerad 
och svår att förstå för en person utan lång erfarenhet från flygplansunderhåll. Det 
ledde framförallt till att förberedelserna till intervjuerna blev mycket tidskrävande då 
underlaget behövdes mycket noggrant studeras. 
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Kapitel 5.  

SLUTSATSER 

Genom detta arbete har vi fått en insikt i hur verksamheten fungerar på en 
underhållsorganisation för flygplan samt hur komplex verksamhet är. Vi har lärt oss 
otroligt mycket nytt samtidigt som vi har fått chansen att använda våra kunskaper 
från flygingenjörsprogrammet i detta arbete. Vi kan även bekräfta att kurserna i 
flygplansdrift och underhåll har varit till stor hjälp då vi utan dessa hade haft 
svårigheter att sätta oss in i problemet. 
 

Att ta fram en MOE har visat sig vara genomförbart med vår utbildningsbakgrund 
men samtidigt ett utmananade och tidskrävande arbete. Vi har nått målet med 
arbetet, dvs. att ta fram ett alternativ till kapitel 2 till PAM MOE som har uppfyllt 
kraven som ställdes på oss. 
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Kapitel 6.  

REKOMMENDATIONER 

Som vi nämner under rubriken Diskussion så kan vi rekomendera att inför eventuella 
intervjuer bör man vara mycket noggrann med förberedelserna och vid alla tillfällen 
boka tid. Vi rekommenderar även någon form av ljudinspelning av intervjuerna då vi 
tycker att det underlättade vårt arbete markant.  
 

Om man har i avsikt att ta fram en MOE som examensarbete anser vi att man 
antingen bör utgå från en befintlig MOE eller begränsa arbetet kraftigt till ett 
delkapitel då framtagningen av ett fullständigt sådant arbete är ett mycket 
omfattande projekt. Ska resultatet dessutom bli så komplett och fulländat som 
möjligt att företaget i fråga eventuellt ska kunna använda sig av arbetet så är 
ovanstående rekomendation viktig att tänka på. 
 

Slutligen anser vi att en förutsättning för att utföra ett sådant arbete är att man bör 
behärska det engelska språket då det är obligatoriskt att skriva en MOE, CAME och 
liknande dokument på engelska.  
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Kapitel 7.  

TACK 

Vi vill tacka Tommy Nygren, vår handledare på Mälardalens Högskola och 

alla anställda på PAM som tog sig tid att svara på våra frågor och hjälpa oss framåt i 
arbetet. Vi vill även tacka Rikard Nilsson som gav oss tillfället att göra detta arbete 
samt Jan-Olof Bengtsson som under arbetets gång var mycket hjälpsam och 
vägledande.  
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Kapitel 8.  

REFERENSER 

EASA Part 145 

AMC till EASA Part 145 

Guidance Material till EASA Part 145 

EASA Part M 

Priority Aero Maintenance MOE rev.48 

EASA User Guide for MOE 

Transprtostyrelsen MOE mall 
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A. BILAGA 

 

Kapitel 2 i verkstadshandboken innehåller  följande delkapitel: 
 
2.1 Supplier Evaluation and Subcontract Control Procedure 
2.2 Acceptance / Inspection of Aircraft Components and Materials from Outside 
Customers 
2.3 Storage, Tagging and Release of Aircraft Components and Materials to Aircraft 
Maintenance 
2.4 Acceptance of Tools and Equipment 
2.5 Calibration of Tools and Equipment 
2.6 Use of Tooling and Equipment by Staff (including alternate tools) 
2.7 Cleanliness Standards of Maintenance Facilities 
2.8 Maintenance Instructions and Relationship to Aircraft / Aircraft Component 
Manufacturer’s Instructions including Updating and Availability to Staff. 
2.9 Repair Procedures 
2.10 Aircraft Maintenance Programme Compliance 
2.11 Airworthiness Directives procedure 
2.12 Optional Modification Procedure 
2.13 Maintenance Documentation in use and its Completion 
2.14 Technical Records Control 
2.15 Rectification of Defects Arising During Base Maintenance 
2.16 Release to Service Procedure 
2.17 Records for the Operator 
2.18 Reporting of Defects to the Competent Authority / Operator / Manufacturer 
2.19 Return of Defective Aircraft Components to Store 
2.20 Defective Components to Outside Contractors 
2.21 Control of computer maintenance record system 
2.22 Control of Man-Hour Planning versus Scheduled Maintenance Work 
2.23 Control of Critical tasks 
2.24 Reference to Specific Maintenance Procedures 
2.25 Procedures to detect and rectify Maintenance Errors 
2.26 Shift / Task Handover Procedures 
2.27 Procedures for Notification of Maintenance Data Inaccuracies and Ambiguities 
to the Type Certificate Holder 
2.28 Production Planning Procedures 
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B. BILAGA (MOE kap. 2) 

Den framtagna MOEn är ej tillgänglig i denna version av rapporten. 


