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Sammanfattning 

Rauk Air är ett nyetablerat flygbolag vars affärside är att flyga kommersiellt mellan Bromma 

flygplats i Stockholm och Bunge flygfält på Gotland. Rauk Air vill undersöka möjligheten att 

införskaffa ett större flygplan kapabelt att operera till och från Bunge flygfält. Bunge flygfält 

har, jämfört med Bromma flygplats, en relativt kort rullbana. Det innebär att inte alla flygplan 

har den nödvändiga prestandan för att klara av start eller landning på Bunge. Totalt åtta 

flygplan har undersökts för att se om de är lämpliga att opereras vid den nuvarande 

rullbanan men även om rullbanan förlängs. 

Våra resultat visar att det finns åtminstone några flygplan större än Rauk Airs nuvarande som 

kan användas på Bunge. Under de kommande åren kommer det även introduceras några nya 

flygplan som för närvarande är under utveckling. Om de planerade specifikationerna hos 

flygplanen behålls eller förbättras så kan några av dem visa sig vara ett fullvärdigt alternativ 

när de väl intar marknaden. Tillsammans med start- och landningsprestanda är information 

om de olika flygplanen som införskaffningskostnad, kapacitet och hastighet och 

motorprestanda också presenterade i detta dokument. 
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Abstract 

Rauk Air is a recently formed airline company whose business idea is commercial flights 

between Bromma airport in Stockholm and Bunge airfield at Gotland. Rauk Air wants to look 

into the possibility of acquiring a larger aircraft capable of operating to and from Bunge 

airfield. Bunge airfield has, compared to Bromma airport, a relatively short runway. This 

means that not every aircraft has the required performance to manage takeoffs or landings 

at Bunge. A total of eight aircraft have been examined to see if they are fit to operate at the 

current runway but also if the runway is extended. 

Our results show that there are at least some aircraft larger than Rauk Air's current one that 

can be used at Bunge. During the coming years there will also be some new aircraft 

introduced which are currently under development. If the planned specifications of those 

aircraft are kept or improved then some of them could prove to be a valid option once they 

enter the market. Along with takeoff and landing performance information such as aircraft 

description, initial cost, capacity, speed and engine performance of the different aircraft are 

also presented in this document. 
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Förord  

Detta är ett examensarbete vid Mälardalens högskola i ämnet flygteknik. Examensarbetet 

görs åt Rauk Air med Claes Martinsson som handledare. Handledaren vid Mälardalens 

högskola är Per Schlund. Vi vill tacka Claes Martinsson för denna möjlighet, Per Schlund för 

handledning och Tommy Tingström för hans hjälp med beräkningar och regelverk. 
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Nomenklatur 

Symbol  Förklaring 

AVGAS  Aviation gasoline 

BEW   Basic Empty Weight 

COTS   Commercial Off The Shelf 

EASA   European Aviation Safety Agency 

IFR                               Instrument Flight Rating 

ISA   International Standard Atmosphere 

MOGAS  Motor gasoline 

MTOW   Maximum Takeoff Weight 

MLW   Maximum Landing Weight 

OEW   Operating Empty Weight 

PA   Power Available 

SL   Sea level 

shp   Shaft horse power 

STOL   Short Takeoff And Landing 

VFR                               Visual Flight Rating 

TBO   Time Between Overhaul  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Rauk Air är ett nyetablerat flygbolag som började bedriva kommersiell flygtrafik mellan 

Bromma flygplats i Stockholm och Bunge flygfält på Gotland sommaren 2012. Bunge flygfält 

har tre rullbanor där den asfalterade banlängden är 675 m på samtliga (en karta över Bunge 

flygfält återfinns i bilaga 1). Enligt Claes Martinsson, pilot hos Rauk Air, finns det från 

kommunens sida ett eventuellt intresse att förlänga banlängden på Bunge. En realistisk 

förlängning skulle enligt honom vara 799 m. Flygplanet som Rauk Air opererar är ett 

Partenavia P68C, ett flygplan som har två kolvmotorer och sex sittplatser. Rauk Air är 

intresserade av att veta vilka flygplan som kan vara lämpliga vid en eventuell expandering av 

företaget.  

1.2 Problemställning  

Finns det fler tvåmotoriga flygplan med kapacitet på mellan fyra och nitton passagerare än 

nuvarande som klarar av banlängden på Bunge flygfält? En eventuell banförlängning medför 

också att flygplan som idag inte klarar av att användas på Bunge kan bli aktuella i framtiden. 

Hur skiljer sig prestanda som motoreffekt, Cruise-hastighet, Stall-hastighet, 

bränsleförbrukning och vikt mellan flygplanen? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att hitta flygplan som kan användas för kommersiell flygtrafik 

till och från Bunge flygfält. Flygplanen ska kunna ta minst lika många passagerare som 

flygplanet Rauk Air använder idag och gärna ha fler användningsområden. Banlängden på 

675 m innebär att många flygplan med större kapacitet inte klarar av att användas på Bunge 

flygfält. Modifieringar eller viktbegränsningar av flygplanen kan därför vara av intresse. 
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1.4 Avgränsningar 

Flygplan som inte finns inom ramen för problemställningen kommer inte att tas med I 

undersökningen. All informationsinhämtning kommer att ske via internet och begränsas 

därför främst av vad tillverkarna väljer att publicera och dela med sig av. Våra analyser och 

resonemang kommer endast att begränsas till sådant som kan förväntas av en 

marknadsundersökning på denna nivå. Förutom införskaffningspris kommer inte någon 

kostnadsanalys att göras eftersom den skulle vara alltför omfattande.    

1.5 Teori 

Detta är såvitt vi vet första studien som görs med avseende på flygplan som klarar av att 

starta/landa på Bunge i kommersiellt syfte. 
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

Det finns i huvudsak två metoder som används i vetenskapliga uppsatser, kvantitativ och 

kvalitativ. Vår metod är en kombination av både kvalitativ och kvantitativ metod eftersom 

problemställningen tydligt ställer en specifik fråga, men vi kommer även behöva analysera 

start- och landningsuppgifterna mer noggrant.  

2.2 Datainsamling 

I huvudsak har insamlandet av data skett genom manuell sökning på Internet. För den 

manuella sökningen har sökmotorerna Google och Duckduckgo använts. När ett intressant 

flygplan hittats har vi tagit kontakt med tillverkaren för att få mer utförlig information.  

Vid sökningarna har vi utgått ifrån följande sökord: 

 Banlängd 

 Flygplanstillverkare 

 Kapacitet 

 Bränsleförbrukning 

Claes Martinsson har bistått med en lista över potentiellt lämpliga flygplan, och även hjälpt 

till med att skaffa manualer och annan data som vi inte lyckats få tag i. 

Utifrån listan och sökningarna på internet valdes lämpliga flygplan ut med avseende på 

avgränsningarna. 

2.3 Regler gällande start och landning 

Det finns bestämmelser i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:114, se bilaga 3) som 

bestämmer vad som gäller för start och landning. För att få en bättre insikt i detta fick vi hjälp 
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av Tommy Tingström, teknisk chef på East Air. De exempel som han kom med gällde för 

privat luftfart, men det är samma regler för kommersiella flygplan av den storleken som 

behandlas i denna rapport.  

2.4 Start 

 

 

Figur 2.1.  

Vid planering av en start finns det särskilda parametrar att beakta. Dessa är tryckhöjd, 

lufttemperatur, vindhastighet, banbeskaffenhet och eventuella särskilda faktorer som är 

relevanta för flygplanet som används.  

Tillgänglig startsträcka är i det här fallet 675 m. Nödvändig startsträcka är sträckan som 

flygplanstillverkaren uppgivit att flygplanet klarar av. Inom 80% av den tillgängliga 

startsträckan ska flygplanet ha nått 15 m (50 ft) höjd och 1,2 gånger stallhastigheten. 

Figur 2.1 illustrerar reglerna för startsträckan och återfinns i bilaga 3 på sidan 5. 
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2.5 Landning 

 

Figur 2.2.  

Vid planering av en landning tar man hänsyn till samma parametrar som när man planerar en 

start.  

Med landningssträckan avser man sträckan från det att flygplanet passerat 15 m (50 ft) över 

landningströskeln till dess att det stannat. De ovan nämnda parametrarna påverkar start och 

landningssträckorna positivt och/eller negativt.  Tillgänglig landningssträcka är 675 m. 

Nödvändig landningssträcka är den sträckan som flygplanstillverkaren uppgivit att flygplanet 

klarar av. Farten över landningströskeln ska vara minst 1,3 gånger stallhastigheten för 

flygplanet i landningskonfiguration.  

Figur 2.2 illustrerar reglerna för landningssträckan och återfinns i bilaga 3 på sidan 6. 

2.6 Beräkningar 

Claes Martinsson ville att beräkningarna, utöver MTOW, skulle göras för 1/3 och 2/3 MTOW. 

Här bör det poängteras att det inte rör sig om att multiplicera MTOW med exempelvis 2/3, 

utan istället multiplicera med den effektiva lasten (Payload). Den maximala lasten för ett 

flygplan fås genom att ta MTOW subtraherat med flygplanets OEW. Beräkningarna är i 

princip likadana för både start och landning, skillnaden är de olika reglerna för minskning av 

sträckan per minskning av vikten. Full genomgång av beräkningarna finns i bilaga 2. 
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3 Resultat 

I det här avsnittet presenteras de flygplan som vi har valt att gå vidare med och resultatet vi 

har kommit fram till. 

3.1 Utvalda flygplan 

Britten-Norman BN-2B/T Islander 

Evektor Ev-55 Outback 

GippsAero Gippsland GA18 

LET L-410 UVP-E20 

RUAG Dornier Do 228NG 

Tecnam P2012 Traveller 

Viking Air Twin Otter Series 400 

Vulcanair AP.68TP-600 A-Viator 
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3.2 Information om flygplanen 

 

Britten-Norman BN-2B/T Islander 

 

Figur 3.1. BN-2 Islander. 

Information om flygplanet har varit sparsam och svår att få tag i men det är ett högvingat 

tvåmotorigt flygplan som finns i varianter med kolvmotor och Turboprop (B- respektive T-

versionen) och har en icke-trycksatt kabin. Det har plats för upp till tio personer. Landstället 

är inte infällbart.  
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 Evektor Ev-55 Outback 

 

Figur 3.2. Prototyp av Ev-55. 

Ev-55 Outback är ett högvingat tvåmotorigt Turboprop (PT6A-21) flygplan med en icke-

trycksatt kabin och med plats för elva personer i standardutförande. Det kan även fås i 

lastutförande eller en kombination av de båda. Motorerna har en intial Time Between 

Overhaul (TBO) på 3600 timmar. Landstället är infällbart och gjort för att klara av att 

användas på korta och oförberedda banor. Certifikation baseras på EASA CS-23 för dag-, natt-

, VFR-, IFR-flygning samt flygning i kända isförhållanden. Flygplanet är fortfarande i 

prototypstadiet och den beräknade införskaffningskostnaden är $2.1 miljoner.  

Nyckelfunktioner: 

 Elva sittplatser 

 "Glass cockpit" 

 Enkel att underhålla, de viktiga systemen nås genom stora luckor utan att stege eller 
liknande behövs 

 Dörrar för båda piloter samt en större dörr i bakre delen på vänster sida 

 Lastutrymme i nosen samt i bakre delen av kabinen 

 Kabinutrymmet är som mest 1,61 m i bredd med 0,403 m utrymme i mittgången 

 

MTOW MLW Cruise-hastighet (75%) Stall-hastighet (full flaps) Bränsleförbrukning 
Max 

Payload 
Pris 

4 600 kg 4 600 kg 220 kts 64 kts Ingen uppgift 1 776 kg 
$2.1 

miljoner 
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GippsAero Gippsland GA18 

 

Figur 3.3. Datorrendering av GA18. 

GA18 är en nyare version av GAF Nomad som är under utveckling av GippsAero och beräknas 

vara färdigt 2015. Det är ett högvingat två-motorigt Turboprop flygplan med upp till arton 

sittplatser. Det är designat för korta och delvis oförberedda rullbanor och har ett infällbart 

landställ. Flygplanet kan utöver standardutförande fås i utföranden för last, ambulans eller 

fallskärmshoppning. Målet är att få det certifierat för EASA CS-23. 

Nyckelfunktioner: 

 Arton sittplatser 

 "Glass cockpit" 

 Två dörrar för piloterna samt dubbeldörr i bakre delen för enklare lastning 

 Reverse Thrust 

 1 350 l bränsletank 

 Designat med stor intern volym i åtanke 

 

MTOW MLW Cruise-hastighet ("max") 
Stall-hastighet 

(full flaps) 
Bränsleförbrukning Max Payload Pris 

4 265 kg 4 175 kg 173 kts 57 kts Ingen uppgift Ingen uppgift 
$7 

miljoner 
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LET L 410 UVP-E20 

 

Figur 3.4. En L-410MU i landningskonfiguration. 

L-410 är ett högvingat tvåmotorigt (GE Aviation M 601-F) Turboprop flygplan med plats för 

upp till nitton personer. Det togs i bruk för första gången 1970 och har sedan dess kommit i 

ett antal olika varianter där det senaste är L-410 UVP-E-serien. De största ändringarna är 

STOL-kapabilitet, nya motorer och propellrar samt utökad bränsletank. Det är designat för att 

vara operationellt pålitligt och med enkelt underhåll. Motorerna har en TBO på 3 000 

timmar. Flygplanet har ett infällbart landställ som, enligt tillverkaren, lämpar sig väl även på 

till exempel våta gräsbanor. Det är certifierat för EASA CS-23 och godkänt för dag- och 

nattflygning samt flygning i kända isförhållanden. 

Nyckelfunktioner: 

 Nitton sittplatser 

 Klarar av att användas på oasfalterade banor 

 Fem-bladiga propellrar vilket medför minskat buller 

 

MTOW MLW OEW 
Cruise-hastighet 

("max") 

Stall-hastighet  

(full flaps) 
Bränsleförbrukning 

Max 

Payload 
Pris 

6 600 kg 6 400 kg 3 900 kg 208 kts 73 kts Ingen uppgift 1 800 kg 
Ingen 

uppgift 
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RUAG Dornier Do 228NG 

 

Figur 3.5. Datorrendering av Dornier Do 228NG. 

Do 288NG är ett högvingat tvåmotorigt Turboprop (Garret TPE 331-10) flygplan med en icke-

trycksatt kabin och plats för upp till tjugoen personer. Det första Do 228 togs i bruk 1982 och 

det senaste, Do 228NG, kom först 2010. Do 228NG har förbättrade motorer och propellrar 

och är utrustat med ett modernt avioniksystem. Motorerna förväntas ha en TBO på upp till 

7000 timmar. Flygplanet är designat i enlighet med EASA CS-23 och den digitala cockpiten är 

även certifierad för Single-pilot IFR flygningar. Flygplanet kan bli skräddarsytt enligt önskemål 

i utföranden för till exempel passagerare, ambulans, militär och frakt. Priset varierar efter 

önskemål i utförande men beräknas ligga på minst $8.7 miljoner. 

Nyckelfunktioner: 

 Tjugoen sittplatser 

 Fem-bladiga propellrar vilket medför minskat buller 

 Förbättrad på 350 punkter jämfört med tidigare Do 228 

 "Glass cockpit" 

 Air-conditioning ingår som standard 

 Hög markgång för propellrarna (1,17 m) 

 Dubbeldörr med stege för passagerare 

 

MTOW MLW OEW 
Cruise hastighet 
("max") 

Stall hastighet 
(full flaps) 

Bränsleförbrukning 
Max 
Payload 

Pris 

6 400 kg 6 100 kg 3 900 kg 240 kts 78 kts 
5,41 l per 100 
passagerarkilometer 

2000 kg  
$8.7 
miljoner 
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Tecnam P2012 Traveller 

 

Figur 3.6. Datorrendering av P2012 Traveller. 

P2012 Traveller är ett högvingat flygplan med två kolvmotorer (Lycoming TEO-540-A1A), 

icke-trycksatt kabin och har plats för upp till elva personer i standardutförande. Landstället är 

inte infällbart. Flygplanet kan även fås i konfigurationer för VIP, last, ambulans och 

fallskärmshoppning. Flygplanet är designat för att klara kraven för EASA CS-23. 

Nyckelfunktioner: 

 Elva sittplatser  

 "Glass cockpit" 

 Tillval finns för att kunna använda MOGAS och AVGAS. 

 Två bagageutrymmen, ett i nosen och ett i bak, med en sammanlagd volym på 2,5 m3 

 

MTOW MLW 
Cruise hastighet 

(75%) 

Stall hastighet 

(full flaps) 

Bränsleförbrukning 

(75%) 

Max 

Payload  
Pris 

3 290 kg 3 126 kg 181 kts 69 kts 265 lbs/h (44 gph) 770 kg $2.17 miljoner 
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VikingDHC-6 Twin Otter Series 400 

 

Figur 3.7. Viking DHC-6 Twin Otter Series 400. 

Twin Otter Series 400 är ett högvingat tvåmotorigt Turboprop (PT6A-34/35) flygplan med en 

icke-trycksatt kabin och plats för upp till tjugoen personer. Det togs i bruk första gången 

1966 (då som Series 100) och senast i utvecklingen är Series 400 som lanserades 2010. De 

största förändringarna är nya och mer kraftfulla motorer, moderniserat el- och ljussystem, 

ett helt nytt avioniksystem och användandet av kompositmaterial på icke-bärande 

strukturer. Landstället är inte infällbart. Flygplanet kan utöver standardutförande fås i 

utföranden för VIP, ambulans men det går även att kombinera till exempel standard och 

ambulans (två bårar, åtta säten) eller VIP och standard (fyra VIP, tio vanliga säten). 

Nyckelfunktioner: 

 Tjugoen sittplatser 

 "Quick Change Interior Configurations" 

 1 430 l bränsletank 

 Två dörrar för piloterna samt dubbeldörr med stege för passagerare 

 Lastutrymme i nosen samt i bakre delen av flygplanet 

 Lämpligt att operera i alla väderförhållanden 

 

MTOW MLW 
Cruise hastighet 

("max") 

Stall hastighet  

(full flaps) 

Bränsleförbrukning 

(146 KTAS at 10 000 ft) 
Max Payload Pris 

5 670 kg 5 579 kg 181 kts 56 kts 468 lbs/h 
Ingen 

uppgift 

$7 

miljoner 
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Vulcanair AP.68TP-600 A-Viator 

 

Figur 3.8. AP.68TP-600 A-Viator. 

A-Viator är ett högvingat tvåmotorigt Turboprop (RR 250 B17 C) flygplan med en icke-

trycksatt kabin. Det har plats för upp till elva personer men kan fås i en mängd olika 

konfigurationer bland annat kombifrakt, frakt, ambulans och fallskärmshoppning. Landstället 

är infällbart och avioniksystemet tillåter IFR operationer.  

Nyckelfunktioner: 

 Elva sittplatser 

 0,75 m mellan mark och propeller 

 Två dörrar för piloterna, en dörr för passagerarna på vänster sida samt en stor 
skjutdörr på höger sida 

 Landstället är konstruerat för att klara av att användas på oförberedda rullbanor 

 

MTOW MLW 
Cruise hastighet 

(75%) 

Stall hastighet 

(full flaps) 
Bränsleförbrukning 

Max 

Payload 
Pris 

3 000 kg 2 850 kg 210 kts 69 kts Ingen uppgift 870 kg $2.6 miljoner 
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3.3 Startsträcka 

Figur 3.9. Diagram som visar startsträckor för flygplanen 

 

När det gäller startsträckan så håller sig GA18, Ev-55 och TO S400 inom kravet på 675 m vid 

MTOW. Vid 2/3 MTOW klarar även AP.68TP, L-410 och P2012 avståndet. Do 228NG klarar sig 

inte på varken MTOW eller 2/3 MTOW med 992 m respektive 798 m. Alla flygplan klarar dock 

avståndet vid 1/3 MTOW. 
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3.4 Landningssträcka 

Figur 3.10. Diagram som visar landningssträckor för flygplanen 

 

För landningssträckan är det dock lite annorlunda. GA18 och TO S400 klarar fortfarande 

kravet vid MLW. Ev-55, L-410 och P2012 överskrider längden vid MLW och hamnar strax över 

700 m. Do 228NG hamnar på 798 m och AP.68TP hamnar på 1001 m. Vid 2/3 MLW hamnar 

Ev-55 på 678 m, P2012 på 687 m, L-410 på 669 m, Do 228NG på 742 m och AP.68TP på 931 

m. Vid 1/3 MLW är det bara AP.68TP och Do 228NG som inte klarar den nuvarande 

banlängden.  

Vid en eventuell förlängning till 799 m klarar sig alla flygplan förutom AP.68TP vid MLW. 
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3.5 Cruise- och Stallhastighet 

 

Figur 3.11. Diagram som visar Cruise- och Stallhastighet 

 

När det kommer till Cruisehastigheten ligger Do 228NG på 240kts, Ev-55 är näst snabbast 

med 220kts, AP.68TP hamnar på tredje plats med 210kts, tätt följt av L-410 som har 208kts.  

TO S400 och P2012 har samma Cruisehastighet på 181kts och GA18 har den lägsta 

Cruisehastigheten på 173kts. 

  

0

50

100

150

200

250

300

AP.68TP Do 228NG Ev-55 GA18 L 410 P2012 TO S400

Hastighet, kts 

Cruise (max) Stall (full flaps)



 

18 

3.6 Motoreffekt 

 

Figur 3.12. Diagram som visar motoreffekten 

 

Vad gäller motoreffekt har Do 228NG och TO S400 den högsta motoreffekten med 1500 shp 

vardera. På tredje plats hamnar Ev-55 med strax under 1100 shp, GA18 hamnar på fjärde 

plats med 900 shp, L-410 hamnar på femte plats med 750 shp tätt följt av P2012 som har 700 

shp och sist hamnar AP.68TP med 700 shp. 
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3.7 Översikt över start- och landningslängder 

 

Tillverkarnas uppgifter för start- och landningssträckor. 

Flygplan 
Startsträcka 
MTOW (50 ft, 
ISA, SL) 

Landningssträcka 
MLW (50 ft, ISA, 
SL) 

Tillgänglig 
startsträcka (1.25 
x nödvändig) 

Tillgänglig 
landningssträcka 
(1.43 x nödvändig) 

BN2B/T ~350 m* ~350 m* - - 

Ev-55 420 m 510 m 525 m 730 m 

GA18 521 m 421 m 651 m 602 m 

L-410 UVP-E20 565 m** 503 m 707 m 720 m 

Do 228NG 793 m 558 m 992 m 798 m 

P2012 560 m 506 m 700 m 724 m 

TO S400 366 m 366 m 458 m 458 m 

AP.68TP 620 m 700 m 775 m 1001 m 

 

Beräknade uppgifter för start- och landningssträckor med reducerad flygplansvikt. 

Flygplan 

2/3  
MTOW  
Startsträcka 
(1.25 x 
nödvändig) 

1/3  
MTOW  
Startsträcka 
(1.25 x 
nödvändig) 

2/3  
MLW 
Landningssträcka 
(1.43 x nödvändig) 

1/3  
MLW  
Landningssträcka 
(1.43 x nödvändig) 

BN2B/T - - - - 

Ev-55 420 m 315 m 678 m 631 m 

GA18 417 m 182 m 530 m 458 m 

L-410 UVP-E20 537 m 368 m 669 m 626 m 

Do 228NG 798 m 605 m 747 m 702 m 

P2012 575 m 448 m 687 m 644 m 

TO S400 351 m 245 m 421 m 389 m 

AP.68TP 605 m 438 m 931 m 861 m 

 

Beräkningarna återfinns i bilaga 2. 

Grön: Klarar banlängden. 

Blå: Klarar eventuellt banlängden eller om banan förlängs. 

Röd: Klarar ej banlängden. 

*Uppgift om vilka förhållanden de baseras på saknas. 

**Uppgiften gäller 35 ft hinder. 
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4 Diskussion 

4.1 Sammanfattning 

Inledningsvis förväntade vi oss att kunna hitta fler flygplan än vad vi faktiskt gjorde. Det 

visade sig dock vara svårt att finna lämpliga flygplan och än mer att få ordentlig information 

om dem. Resultatet vi har kommit fram till kan mycket väl komma att ändras eftersom 

flertalet flygplan är i utvecklingsfasen och förväntas komma under åren som följer. 

Uppgifterna som vi har baserat våra beräkningar på har vi fått från tillverkarna och vi har inte 

kunnat kontrollera hur riktiga de är. På grund av det ska resultatet ses som en fingervisning 

för Rauk Air och andra intresserade aktörer. 

4.2 Allmänt 

Rauk Air önskade sig en undersökning som kom med tänkbara alternativ till flygplan som de 

kan använda i framtiden. Önskemålet gjorde att undersökningen lade störst vikt på 

banlängden, men flygplan är en sammansättning av flera komplicerade system som var för 

sig bör analyseras om en rättvis bedömning ska kunna göras. Tyvärr så har tillverkarna inte 

alltid varit frikostiga med sin information. I de flesta fallen har man exempelvis beskrivit 

avioniksystemet som modernt, men i vårt tycke är denna beskrivning subjektiv och säger oss 

väldigt lite. Det är praxis i branschen att använda COTS (Commercial Off The Shelf) produkter 

vilket betyder att man köper in komponenter som redan finns på marknaden. Tillverkarna 

borde därför kunna tala om exakt vad för komponenter som ingår i sitt avioniksystem så att 

man på så sätt skulle kunnat göra en jämförelse av de olika systemen. 

En annan intressant diskussion är infällbart landställ kontra icke-infällbart. Av de flygplan vi 

undersökt förekommer båda varianterna. Större flygplan har generellt alltid infällbart 

landställ eftersom man då får mindre drag, med en förbättrad bränsleförbrukning som 

konsekvens. Det är osäkert hur mycket bränsleförbrukningen påverkas av ett icke-infällbart 

landställ för flygplan av den storleken vi har undersökt, men klart är att det påverkar den 

negativt vilket ökar driftskostnaden. Ett infällbart landställ har fler rörliga komponenter, 

vilket leder till mer komplicerat och/eller frekvent underhåll.  
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Eftersom vi bara har undersökt Turboprop flygplan är det på sin plats med ett kort 

resonemang kring propellrar och hur de påverkar prestandan. På grund av att propellrar 

påverkas av luftmotstånd är PA (Power Available) alltid mindre än Shaft Horse Power (shp). 

Det är därför viktigt att en propeller är så väl aerodynamiskt utformad som möjligt. En 

Constant Speed Propeller ger bäst Rate Of Climb prestanda, det vill säga att man kan komma 

upp på en viss höjd på kortare tid än exempelvis ett flygplan med Fixed Pitch Propeller. Detta 

bör beaktas vid val av Turboprop flygplan. Vad gäller fler användningsområden verkar alla de 

flygplanen vi har tittat på ha möjlighet för olika konfigurationer, exempelvis ambulans eller 

fallskärmhoppning. Den enda skillnaden är att ju större flygplan desto fler till exempel bårar 

eller hoppare kan man ta in.  

Slutligen är vi medvetna om att oavsett våra rekommendationer, så är det budgeten som 

Rauk Air har som avgör vad de väljer för flygplan. Vi har tittat på flygplan med ett 

införskaffningspris på mellan $2 miljoner och $8 miljoner. Eftersom en del flygplan knappt 

hunnit lämna ritbordet kommer dessa uppgifter säkert att förändras, men klart är att det 

handlar om stora belopp. Ska man lägga ned så mycket pengar måste företaget expandera 

snabbt de kommande åren eller om man kanske undersöker möjligheten av ett leasingavtal.  

Uppgift om TBO hade också varit en bra fingervisning om hur driftkostnaden skulle sett ut, 

men då tillverkarna varit sparsamma med den informationen har vi inte gjort någon 

fördjupning i det. Modifikationer var också intressanta för Rauk Air, men i samråd med 

handledarna bestämdes det att det skulle göra arbetet alltför omfattande. 
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5 Slutsatser 

5.1 Britten-Norman BN-2B/T Islander 

Som nämnts tidigare har information om detta flygplan varit knapphändig. Det verkar dock 

som att det kan klara nuvarande banlängd vid full last och har därför fått vara kvar i 

undersökningen. Det går att få både som kolvmotor och Turboprop och det har funnits ett 

tag på marknaden så det bör även kunna fås begagnat till skillnad från de övriga som på det 

stora hela är nya flygplan. Det finns alltså anledning till att vidare undersöka möjligheterna 

för detta flygplan. 

5.2 Evektor Ev-55 Outback 

Ev-55 klarar att starta vid MTOW men inte landa vid MLW eller 2/3 MLW. Det är dock 

fortfarande i prototypstadiet och därför är det möjligt att uppgifterna om flygplanet kan 

komma att ändras. Flygplanet har lättåtkomliga luckor som gör det enklare att underhålla. 

Det preliminära inköpspriset på $2.1 miljoner gör det till ett av de billigaste flygplanen i 

undersökningen samtidigt som det har ett modernt avioniksystem. Liksom P2012 har det 

plats för elva personer och vid en förlängning av banan är detta ett av de till synes bättre 

alternativen. 

5.3 GippsAero Gippsland GA18 

GA18 klarar av att starta och landa på den nuvarande banlängden vid både MTOW och MLW, 

men beräknas vara färdigt först 2015 och all information är preliminär. Kapaciteten på arton 

platser är tre gånger större än P68C, men införskaffningspriset på $7 miljoner gör det till ett 

av de dyrare flygplanen vi har undersökt. Prestandamässigt är detta flygplan ett utav de 

bättre och bortsett ifrån priset och förutsatt att inget oväntat påverkar utvecklingen kan det 

komma att vara ett intressant alternativ. 
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5.4 LET L-410 UVP-E20  

För detta flygplan är beräkningarna gjorda för 35 ft hinder till skillnad från 50 ft för de andra 

flygplanen. Dessutom har OEW härletts eftersom uppgiften saknades och det bör beaktas. 

Det klarar inte av att varken starta eller landa vid MTOW respektive MLW vid nuvarande 

banlängd. Flygplanet skulle däremot klara av banan vid en förlängning eftersom tillgänglig 

startsträcka vid MTOW och tillgänglig landningssträcka vid MLW hamnar på 707 m respektive 

720 m. Ingen prisuppgift har gått att få tag på men flygplanet kan vara lämpligt vid en 

förlängning. 

5.5 RUAG Dornier Do 228NG 

Do 228NG klarar varken inte att starta eller landa vid MTOW respektive MLW på den 

nuvarande banlängden. På den nuvarande banlängden skulle flygplanet bara klara av att 

landa vid 1/3 MTOW. Vid en eventuell banförlängning skulle det fortfarande inte klara 

landning vid MTOW eftersom dess nödvändiga startsträcka är 992 m. Det skulle dock gå att 

använda vid 1/3 MTOW och MLW respektive 2/3 MTOW och MLW. 

5.6 Tecnam P2012 Traveller 

P2012 klarar inte att starta eller landa vid MTOW respektive MLW. Det klarar heller inte att 

landa vid 2/3 MLW. Det bör även påpekas att det till skillnad från de övriga flygplanen 

använder P2012 kolvmotorer. Tillverkarna erbjuder dock tillval för MOGAS och AVGAS, vilket 

kan göra det mer flexibelt. Kapacitetsmässigt vore det med sina elva sittplatser heller inte en 

alltför stor uppgradering. Vid en förlängning av banan kan därför detta flygplan vara ett 

alternativ. 

5.7 Viking DHC-6 Twin Otter Series 400 

TO S400 har de kortaste start och landningssträckorna och klarar av att användas på Bunge 

oavsett vikt. Det har tillsammans med Do 228NG den högsta kapaciteten med tjugoen platser 

och en beprövad flygplansdesign. Det kostar visserligen $7 miljoner, men är ändå det mest 

lämpliga flygplan att använda på Bunge idag. 

5.8 Vulcanair AP.68TP-600 A-Viator 

A-Viator klarar varken av att starta eller landa vid MTOW respektive MLW. Vid 2/3 MTOW 

klarar det av att starta, men inte att landa vid 2/3 MLW. Detsamma gäller även vid 1/3 



 

24 

MTOW. Det skulle heller inte klara det vid en förlängning av banan och därför 

rekommenderas inte detta flygplan. 
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6 Rekommendationer 

 Vi rekommenderar DHC-6 Twin Otter Series 400 därför att det 

 Klarar banlängden vid både start och landning oavsett viktkonfiguration. 

 Har flera användningsområden. 

 Har en beprövad flygplansdesign vilket förhoppningsvis även medför en hög 
driftsäkerhet. 

 

Vid en eventuell förlängning rekommenderar vi även Ev-55 därför att 

 Det är en mellanstor uppgradering till P.68C med sin kapacitet på elva personer. 

 Det billigaste flygplanet i undersökningen. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 

 

Figur 8.1. Orienteringskarta över Bunge flygfält 
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Bilaga 2 

Viktberäkningar 

 

Formel för en linjär funktion lyder 

 1              

Låt   vara den procentuella reduceringen av sträckan och   vara den procentuella 

reduceringen av vikten. 

Eftersom startsträckan får förkortas med 15 % per 10 % reducerad startvikt erhålls  -värdet 

enligt 

  
  

  
 
      

     
 
    

    
     

Om        och       

               

        (       )       

Funktionen för att hitta förkortningen av startsträckan blir            

Maximal Payload för ett flygplan erhålls genom 

         

Vill man exempelvis räkna på två tredjedelars last vid start (hädanefter ⅔ MTOW) utför vi 

följande 

(        )  
 

 
            

                      

Men vi vill ha viktreduceringen i form av ett  -värde för att använda oss av formeln för en 

linjär funktion, så 

   
      

    
 

Vilket i 1 ger. 
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Figur 8.2 - Grafen för förhållandet mellan reducerad vikt och sträcka vid start. 

 

Den tillgängliga startsträckan för den nya vikten fås därefter genom 

                          

Där       är nödvändig startsträcka för flygplanets MTOW och 1,25 för att uppfylla 

Transportstyrelsens föreskrifter för tillgänglig startsträcka. 

 

För landningssträckan gäller samma princip. 

Vid landning får landningssträckan förkortas med 5 % per 10 % reducerad landningsvikt. Nya 

k- och m-värden erhålls 

  
  

  
 
      

     
 
    

    
     

Om        och       

               

       (       )      

Funktionen för att hitta förkortningen av landningssträckan blir            
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Figur 8.3 - Grafen för förhållandet mellan reducerad vikt och sträcka vid landning. 

Den tillgängliga landningssträckan för den nya vikten fås därefter genom 

                         

Där      är nödvändig landningssträcka för flygplanets MLW och 1,43 för att uppfylla 

Transportstyrelsens föreskrifter för tillgänglig landningssträcka. 

 

Startberäkningar 

 

Evektor Ev-55 Outback 

MTOW = 4 600 kg 

OEW = 2 735 kg 

⅔ MTOW 

Den totala vikten 

(         )  
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Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
       

                    

Beräkning av den nödvändiga startsträckan 

                   

⅓ MTOW 

Den totala vikten 

(         )  
 

 
         

                         

Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
        

                   

Beräkning av den nödvändiga startsträckan 

                   

 

GippsAero Gippsland GA18 

MTOW = 4 265 kg 

OEW = 1 175 kg 

⅔ MTOW 

Den totala vikten 

(         )  
 

 
           

                          

Viktreduceringen uttryckt i   
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Beräkning av den nödvändiga startsträckan 

                    

⅓ MTOW 

Den totala vikten 

(         )  
 

 
         

                          

Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
      

                    

Beräkning av den nödvändiga startsträckan 

                    

 

Let L 410 UVP-E20 

Uppgift om OEW saknas och uträkning för den härleds därför först 

MTOW = Wcrew + Wpayload + Wfuel + WBasic empty weight = 6 600 kg 

Wcrew = 90 kg 

Wpayload = 1 800 kg 

Wfuel  = 1 675 l (A1 flygbränsle, densitet 0,81) = 0, 81 * 1675 = 1 357 kg 

 WBasic empty weight = 6600 – 90 – 1800 – 1357 = 3 353 kg  

OEW = WBasic empty weight + Wcrew = 3353 + 90 = 3 443 kg 

⅔ MTOW 

Den totala vikten 

(         )  
 

 
          

                          

Viktreduceringen uttryckt i   
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Beräkning av den nödvändiga startsträckan 

                    

⅓ MTOW 

Den totala vikten 

(         )  
 

 
          

                          

Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
      

                    

Beräkning av den nödvändiga startsträckan 

                    

 

RUAG Dornier Do 228NG 

MTOW = 6 400 kg 

OEW = 3 900 kg 

⅔ MTOW 

Den totala vikten 

(         )  
 

 
           

                          

Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
      

                   

Beräkning av den nödvändiga startsträckan 
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⅓ MTOW 

Den totala vikten 

 (         )  
 

 
         

                         

Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
       

                    

Beräkning av den nödvändiga startsträckan 

                     

 

Tecnam P2012 Traveller 

MTOW = 3 290 kg 

OEW = 2 110 kg 

⅔ MTOW 

Den totala vikten 

(         )  
 

 
        

                         

Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
       

                     

Beräkning av den nödvändiga startsträckan 

                    

⅓ MTOW 

Den totala vikten 
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(         )  
 

 
        

                         

Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
       

                     

Beräkning av den nödvändiga startsträckan 

                    

 

Viking DHC-6 Twin Otter Series 400 

Uppgift om OEW saknas och uträkning för den härleds därför först 

MTOW = Wcrew + Wpayload + Wfuel + WBasic empty weight = 5 670 kg 

Wcrew = 90 kg 

Wpayload = 1 474 kg (400 Nautical Miles Range) 

Wfuel = 1 430 l (A1 flygbränsle, densitet 0,81) = 0,81 * 1430 = 1 157 kg 

Basic Empty Weight = WBasic empty weight = 5670 – 90 – 1474 – 1157 = 2 949 kg  

OEW = WBasic empty weight + Wcrew = 2949 + 90 = 3 039 kg 

⅔ MTOW 

Den totala vikten 

 (         )  
 

 
          

                          

Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
      

                    

Beräkning av den nödvändiga startsträckan 
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⅓ MTOW 

Den totala vikten 

(         )  
 

 
        

                         

Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
       

                     

Beräkning av den nödvändiga startsträckan 

                    

 

Vulcanair AP.68TP-600 A-Viator 

MTOW = 3 000 kg 

OEW = 1 680 kg 

⅔ MTOW 

Den totala vikten 

(         )  
 

 
        

                         

Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
       

                     

Beräkning av den nödvändiga startsträckan 

                    

⅓ MTOW 

Den totala vikten 

(         )  
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Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
      

                     

Beräkning av den nödvändiga startsträckan 

                     

 

Landningsberäkningar 

 

Evektor Ev-55 Outback 

MLW = 4 600 kg 

OEW = 2 735 kg 

⅔ MLW 

Den totala vikten 

(         )  
 

 
          

                         

Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
       

                     

Beräkning av den nödvändiga landningssträckan 

                    

⅓ MLW 

Den totala vikten 

(         )  
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Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
      

                     

Beräkning av den nödvändiga landningssträckan 

                     

 

GippsAero Gippsland GA18 

Uppgift om MLW saknas. Flygplanet är dock likt Ev-55 (som har MTOW = MLW) och MLW 

uppskattas till MTOW = 4 265 kg 

OEW = 1 175 kg 

⅔ MLW 

Den totala vikten 

(         )  
 

 
          

                         

Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
       

                     

Beräkning av den nödvändiga landningssträckan 

                    

⅓ MLW 

Den totala vikten 

(         )  
 

 
           

                         

Viktreduceringen uttryckt i   
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Beräkning av den nödvändiga landningssträckan 

                    

 

Let L 410 UVP-E20 

MLW = 6 100 kg 

OEW = 3 443 kg 

⅔ MLW 

Den totala vikten 

(         )  
 

 
          

                         

Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
       

                     

Beräkning av den nödvändiga landningssträckan 

                    

 

⅓ MLW 

Den totala vikten 

(         )  
 

 
           

                         

Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
      

                    

Beräkning av den nödvändiga landningssträckan 
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RUAG Dornier Do 228NG 

MLW = 6 100 kg 

OEW = 3 900 kg 

⅔ MLW 

Den totala vikten 

(         )  
 

 
          

                         

Viktreduceringen uttryckt i   

   
    

    
      

                    

Beräkning av den nödvändiga landningssträckan 

                    

⅓ MLW 

Den totala vikten 

(         )  
 

 
        

                        

Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
      

                    

Beräkning av den nödvändiga landningssträckan 

                    

 

Tecnam P2012 Traveller 

MLW = 3 126 kg 

OEW = 2 110 kg 
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⅔ MLW 

Den totala vikten 

(         )  
 

 
        

                        

Viktreduceringen uttryckt i   

   
    

    
      

                    

Beräkning av den nödvändiga landningssträckan 

                    

⅓ MLW 

Den totala vikten 

(         )  
 

 
        

                        

Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
      

                    

Beräkning av den nödvändiga landningssträckan 

                    

 

Viking DHC-6 Twin Otter Series 400 

MLW = 5 579 kg 

OEW = 3 039 kg 

⅔ MLW 

Den totala vikten 

(         )  
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Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
      

                    

Beräkning av den nödvändiga landningssträckan 

                    

 

⅓ MLW 

Den totala vikten 

(         )  
 

 
        

                        

Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
     

                   

Beräkning av den nödvändiga landningssträckan 

                    

 

Vulcanair AP.68TP-600 A-Viator 

MLW = 2 850 kg 

OEW = 1 680 kg 

⅔ MLW 

Den totala vikten 

(         )  
 

 
        

                        

Viktreduceringen uttryckt i   
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Beräkning av den nödvändiga landningssträckan 

                    

⅓ MLW 

Den totala vikten 

(         )  
 

 
        

                        

Viktreduceringen uttryckt i   

  
    

    
      

                    

Beräkning av den nödvändiga landningssträckan 
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Bilaga 3 

Transportstyrelsens Författningssamling TSFS 2011:114 

Se det bifogade dokumentet "Bilaga 3 - TSFS 2011_114.pdf". 


