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Sammanfattning  
Flygbranschen har på senare år blivit överrumplad av den snabba expansionen av 
Electronic Flight Bags (EFB) och introduktionen av bärbara läsplattor har öppnat 
upp för ett mer ekonomiskt alternativ till fast installerad utrustning. Med anledning 
av detta har NextJet beslutat sig för att genomföra en förstudie för att se om det går 
att implementera EFB i bolaget på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. 

Den här studien visar att implementering av Electronic Flight Bag inte kunde påvisa 
några direkta ekonomiska besparingar men uppfattningen är att Electronic Flight 
Bag ger effektiviseringsförbättringar och kvalitetshöjande bidrag till verksamheten 
som väger upp kostnaden för investeringen och driften av systemet. 

 

Abstract 
The airline industry has in recent years been taken by surprise by the rapid expansion 
of Electronic Flight Bags (EFB) and the introduction of portable reading devices has 
opened up for a more economical alternative against permanently installed 
equipment. In the view of this, NextJet has decided to conduct a feasibility study to 
see if it is possible to implement EFB to the company in a safe and cost effective 
manner. 

This study shows that the implementation of Electronic Flight Bag could not 
demonstrate any direct economical savings but the perception is that Electronic 
Flight Bag provides efficiency enhancements and quality contributions to the 
business, weighing up the investment and operating cost of the system. 
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Förord 
Denna rapport utgör examensarbetet som är avslutningen på utbildningen till 
högskoleingenjör inom flygteknik vid Mälardalens högskola i Västerås. Arbetet har 
utförts på uppdrag av flygbolaget NextJet vars huvudkontor återfinns i Solna, precis 
utanför Stockholm, från april till augusti 2013. Målet med arbetet var att genomföra 
en förstudie för att hjälpa bolaget utvärdera införandet av Electronic Flight Bag 
(EFB) ombord sin flygplansflotta. Arbetet har gett en inblick i regelverk från 
EASA/FAA, samt arbete inom en flygbolagsorganisation. Resultatet av arbetet 
hoppas ge NextJet vägledning om vad EFB kan erbjuda bolaget, både ekonomiskt och 
operationellt. 

 

 

Erik Löfgren Bengtson 

augusti 2013 
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Nomenklatur  
2G    second Generation 

3G    third Generation 

AAC    Aircraft Operational Communications 

AAMD    Airport Moving Map Display 

AC    Advisory Circular 

AIS    Aeronautical Information Service 

AMCI    Aircraft Crew Maintenance Insurance 

AOC    Air Operator Certificate 

ARINC    Aeronautical Radio Incorporated 

ATP    Advanced Turboprop 

ATR    Avions de Transport Régional 

BAe    British Aerospace 

CDL    Configuration Deviation List 

CDMA    Code Division Multiple Access 

COTS    Commercial Of The Shelf 

CPDLC    Controller Pilot Data Link Communications 

CRM    Crew Resource Management 

CRS    Certificate of Release to Service 

DAL    Digital Level Assurance 

DOA    Design Organization Approval 

EASA    European Aviation Safety Agency 

EFB    Electronic Flight Bag 

EU    Europeiska Unionen 

FAA    Federal Aviation Administration 

FMS    Flight Management System 

JAA    Joint Aviation Authorities 

MDH    Mälardalens högskola 

MEL    Minimum Equipment List 

NOTAM   Notice to Airmen 

NPA    Notice of Proposed Amendment 

PED    Portable Electronic Device 

ROI    Return On Investment 
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RTCA    Radio Technical Commission for Aeronautics 

SAS    Scandinavian Airlines Systems 

SB    Service Bulletin 

SEK    Svensk Krona 

SFS    SAS Flight Support 

STC    Supplemental Type Certificate 

TC    Type Certificate 

TGL    Temporary Guidance Leaflet 

USB    Universal Serial Bus 

USD    United States Dollar 

UV    Ultraviolet 

WLAN    Wireless Local Area Network 
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1. Inledning 
I en bransch som präglas av höga omkostnader och tuff konkurrens är målet hos 
flygbolaget NextJet att ha en kostnadseffektiv verksamhet utan att inkräkta på 
säkerheten samtidigt som man tillhandahåller en konkurrenskraftig produkt. 
Flygbolaget arbetar därför kontinuerligt med kostnadsbesparingar och 
verksamhetseffektiviseringar genom bland annat LEAN modellen. 

Flygbranschen har på senare år blivit överrumplad av den snabba expansionen av 
olika lösningar på Electronic Flight Bag (EFB) och introduktionen av bärbara 
läsplattor som EFB har öppnat upp för ytterligare ekonomiska besparingar och 
effektivitetsvinster. De tidigaste exempel på EFB dök upp under 1990-talet när man 
började använda laptops för prestandaberäkningar. En EFB kan idag ersätta pilotens 
kartor och manualer som då inte längre behöver bäras med i pappersformat i en 
traditionell pilotväska till flygplanet inför varje flygning. Detta ger en avsevärd 
vikbesparing samtidigt som det administrativa arbetet med att uppdatera 
papperskartorna kan digitaliseras. Istället uppdaterar piloten sin EFB innan start och 
laddar då ner de senaste uppdateringarna direkt. Olika EFB erbjuder olika 
möjligheter och det finns operatörer som använder EFB till mer avancerade 
funktioner som t.ex. assistans vid taxning på marken, lagring av underhållsdata samt 
som tekniskt loggbok. Med detta i åtanke har flygbolaget NextJet beslutat sig för att 
genomföra en förstudie för att undersöka om det går att implementera EFB till sin 
flygplansflotta på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. 

 

1.1 NextJet 
NextJet är ett Svenskt regionalflygbolag med huvudkontor i Stockholm. Företaget 
grundades år 2002 och fick sin operativa licens (AOC) i maj 2004. Till en början flög 
man charterflygningar med en Beech 200 innan bolaget 2005 började med reguljär 
trafik på linjerna Arlanda-Hagfors-Torsby och Arlanda-Sveg med Beech 1900 på 
uppdrag av Rikstrafiken. NextJet startade samtidigt även egna kommersiella linjer 
inom Sverige och till Köpenhamn med Saab 340. Bolaget expanderade kraftigt år 
2008 när man vann ytterligare upphandlingar om Rikstrafiklinjerna till Norrland och 
förvärvade då British Aerospace (BAe) ATP för att trafikera dessa linjer. Nyligen har 
NextJet startat ett codeshareavtal med SAS där flygbolagen samarbetar och 
resenärerna kan nu köpa genomgående biljetter från minde orter i Sverige till andra 
destinationer runt om i världen med SAS. Bolaget har även erhållit Part-145 tillstånd 
vilket innebär att bolaget själv får bedriva underhåll på sina flygplan, vilket görs på 
mindre orter runt om i Sverige för att minimera antalet positioneringsflygningar. I 
december 2012 blev bolaget uppköpt av Höga Kusten Flyg i Örnsköldsvik. 

Idag inkluderar verksamheten bolagets egna kommersiella linjer, upphandlade 
kontrakt genom Rikstrafiken, charterflyg och AMCI-tjänster åt Sverigeflygkoncernen 
och Air Åland. Bolaget opererar 17 flygplan, varav 13 stycken Saab 340 och fyra BAe 
ATP och beräknas omsätta cirka 500 miljoner SEK med cirka 300 anställda.   
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1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett dokument som ska ligga till grund 
för ett framtida ledningsbeslut om att introducera en EFB-lösning eller inte i 
flygbolaget. Dokumentet skall ge företagsledningen information om EFB och 
specificera vad som krävs för att implementera systemet i företagets flygplan i syfte 
att öka effektiviteten. 

 

1.3 Problemställning 
För att ta fram ett faktabaserat underlag huruvida en EFB-lösning kan erbjuda 
kostnads- och effektiviseringsförbättringar för NextJet behövs en rad olika faktorer 
redas ut. Eftersom arbetet är förhållandevis omfattande är det därför uppdelat i olika 
delmoment. 

• För att få en övergripande beskrivning av vad EFB är och används till skall 
information tas fram där detta framgår. Det skall också undersökas vilka 
effekter en eventuell implementering har på företagets tekniska verksamhet.  
 

• Vilka myndighetskrav som ställs på EFB. Kraven stadgas på EU-nivå och 
implementeras av Transportstyrelsen i Sverige. Det skall också framgå vad 
som krävs av operatören för att bli certifierad för att flyga kommersiellt med 
EFB och hur certifieringsprocessen går till. 
 

• Vilka tekniska krav som ställs på flygplanflottan för att introducera EFB samt 
hur en eventuell installation av utrustningen kan gå till. 
 

• Genomföra en marknadsundersökning för att ta reda på vilka olika alternativa 
lösningar det finns av EFB gällande hård- och mjukvara. Sedan ska en 
kostnadsberäkning på olika tänkbara alternativ göras för att se vilken som 
uppfyller företagets krav och förväntningar på bästa sätt. 

 

1.4 Avgränsningar 
På grund av tidbegränsningen beträffande projektet så bestämdes det att fokus i 
arbetet skulle vara på de tekniska aspekterna och på vad en EFB-lösning innebär för 
den tekniska organisationen. Därför kommer inte alla faktorer som EFB erbjuder 
företaget utredas till fullo. 
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2. Metod 

2.1 Myndighetskrav 
För att kunna presentera vad EFB är och hur klassificeringen av utrustningen går till 
så studerades både det nuvarande regelverket JAA TGL 36 samt den föreslagna EASA 
samordningen genom AMC 20-25 i form av NPA no 2012-02. En sammanställning av 
dessa samt hur de föreslagna förändringarna avspeglas i regelverket presenters i 
nästkommande kapitel för att skapa utgångspunkterna för arbetet. 

Myndighetskraven på operatören är intressanta, likaså processen för EFB-
godkännande. Genom Transportstyrelsens checklista presenteras kraven som ställs 
på flygbolagets organisation för att flyga kommersiellt med EFB. Kraven 
sammanställdes genom studie av TGL 36 och AMC 20-25. Detta är krav som måste 
implementeras inom NextJets organisation för att skapa förutsättningar för att bli 
godkända för operation med EFB. 

 

2.2 Marknadsundersökning 
För att skapa en uppfattning om vilka alternativa hård- och mjukvaror det finns 
tillgängliga på marknaden genomfördes en marknadsundersökning. Både hårdvara 
och mjukvaruapplikationerna skulle ge den funktionalitet som NextJet eftersöker 
samtidigt som de kan ge ekonomiska besparingar inom organisationen genom att 
minimera administrativt arbete som både den tekniska och den operativa 
avdelningen måste göra. 

 

2.3 Installation i flygplanen 
Vissa EFB-system kräver specifika sorters installationer i cockpit medan andra 
system kan installeras på flera olika sätt. Eftersom själva installationen är en av de 
största investeringarna för att implementera EFB behövde olika alternativ analyseras 
för att ge underlag till den ekonomiska kostnadsberäkningen. 

 

2.4 Kostnadsberäkning 
I samarbete med NextJet har kostnader som kan relateras till EFB identifierats för att 
göra en return on investment (ROI) beräkning. Offerter och prisuppskattningar på 
lämpliga hård och mjukvaror har tagits fram från flera leverantörer för att skapa en 
uppfattning av kostnadsbilden för EFB-system samtidigt som företagets nuvarande 
kostnader som kan ersättas har analyserats. Den fullständiga ekonomiska 
beräkningen och resultat av ROI beräkningen presenteras i bilaga 1 och kommer av 
affärsskäl endast att redovisas till NextJet. 
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3. Regelverk 
EFB regleras för nuvarande av JAA TGL 36 som ingår i JAA sektion 4, avsnitt 3 
(JAR-OPS) från oktober 2004. EASA har under de senaste åren noterat det ökande 
intresset och teknikutvecklingen inom EFB och publicerade i mars 2012 Notice of 
Proposed Amendment (NPA) no 2012-02 för att bättre avgränsa olika typer av EFB 
på ett mer precist och objektivt sätt. De föreslagna regelverksförändringarna 
tydliggör på ett bättre sätt gränserna för vad som räknas tillhöra avioniksystemen 
ombord, samtidigt som det samordnas med de regler som implementerades av 
Federal Aviation Administration (FAA) genom AC 120-76B i januari 2012.  

 

Att genomföra förändringar inom EASAs regelverk är en förhållandevis lång process 
som sträcker sig över flera år. En regelförändring kan initieras på flera olika sätt. 
Antingen från en av de ansvariga kommissionerna eller genom att en person eller 
organisation föreslår en förändring till EASA, som sedan planerar in vilka 
utredningar som skall göras inom kommande 4 års period. Därefter initieras arbetet 
genom att sätta upp kriterier och planera samt delegera arbetet som till slut 
resulterar i ett utkast till regelförändring, Notice of Proposed Amendment (NPA). 
Sedan påbörjas en konsultationsperiod där alla personer eller organisationer som är 
intresserade av regelförändringar kan skicka in sina åsikter som EASA objektivt 
granskar innan dess att den slutgiltiga regeln publiceras.  

EASA håller i skrivande stund på att granska kommentarer på NPA 2012-02 och 
beräknar att den slutgiltiga regelförändringen kommer publiceras i slutet av 2013 
som Acceptable Means of Compliance (AMC) 20-25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: EASA process för regeländringar (EASA) 
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3.1 Klassificering av hård‐ och mjukvara för EFB 
EFB delas in i tre olika klasser beroende på hårdvaran som används i systemet, Class 
1, 2 och 3. De tre klasserna avser olika mängd systemintegration mellan EFB och 
flygplanets olika delsystem. Därför finns det markanta skillnader på funktionerna 
mellan de olika klasserna och förutsättningarna för att använda dem i kommersiell 
lufttrafik. Denna del beskriver de nuvarande reglerna och gränserna mellan klasserna 
samt introducerar de föreslagna förändringarna från EASA genom NPA no 2012-02. 
Texten nedan är fritt översatt och kan därför inte ersätta den engelska originaltexten 
vid tillämpning av regelverket. 

 

Funktionaliteten av EFB begränsas genom tillämpningarna i mjukvaran som är 
installerad på systemet. Klassificering av mjukvara sker för närvarande inom två 
klasser (A och B) medan Typ C är förslagen att införas genom AMC 20-25. 
Klassificeringen är disponerad för att ge klara avgränsningar mellan de olika typerna 
samt certifieringsprocessen för var och en av dem.  

 

3.1.1 Class 1 EFB 

Class 1 EFB-system är enligt JAA TGL 36 definierade enligt: 

• Generellt Commerical-Off-The-Shelf (COTS) baserat system. 
• Portabla 
• Ansluts till flygplanet genom en certifierad strömkälla. 
• Inte fastmonterade till flygplanet med hållare. 
• Anses vara kontrollerad Portable Electronic Device (PED). 
• Normalt utan dataanslutning till flygplanet. 
• Class 1 EFB-system kräver inte luftvärdighetsgodkännande. 

 

Enligt draft AMC 20-25 skall definitionerna för Class 1 EFB förtydligas genom 
införandet av: 

a) Får inte vara fastmonterade till flygplanet med hållare. 
b) Är utan dataanslutning till flygplanet. 

Class 1 EFB får använda typ A och B mjukvara. 

EFB måste vara säkert undanlagd under kritiska skeden av flygningen, t.ex. under 
start och landning. I undantagsfall, då elektroniska kartor används, kan den 
nationella luftfartsmyndigheten godkänna användandet av Class 1 EFB under hela 
flygningen förutsatt att ett knäbrädssystem används som är säkert fastsatt till piloten 
och att dess användande inte begränsas, samt möter kraven för design och placering 
av displayen. 
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3.1.2 Class 2 EFB 

Class 2 EFB-system är enligt JAA TGL 36 definierade som: 

• Generellt Commerical-Off-The-Shelf (COTS) baserat system. 
• Portabla 
• Ansluts till flygplanet genom en certifierad strömkälla. 
• Fastmonterade till flygplanet med hållare under normal operation. 
• Anses vara kontrollerad PED. 
• Anslutning till flygplanets avioniksystem är möjligt. 
• Class 2 EFB-system kräver certifieringsprocess för att få godkänt 

luftvärdighetsgodkännande. (Beskrivs i kapitel 3.2) 

 

Enligt draft AMC 20-25 skall definitionerna för Class 2 EFB förtydligas genom 
införandet av: 

a) Monterade till en hållare och/eller anslutna till flygplanets avioniksystem 
men utan möjlighet att skicka data till certifierade system. (undantaget 
dedikerade EFB installerade komponenter.) 

b) Anses inte vara en del av den certifierade flygplanskonfigurationen dvs. 
kräver inte förändring i typcertifikatet (TC) eller adderas med ett 
kompletterande typcertifikat (STC). 

c) Får inte dela någon display eller någon annan input/output enhet som är en 
del av ett certifierat system. 

d) Baseras på bärbar hårdvara som inte kräver något verktyg för att tas bort från 
cockpit. Piloterna skall kunna montera EFB relativt enkelt och snabbt. 

e) Får ta emot data genom ett certifierat gränssnitt men inte ha möjlighet att 
skicka data (förutom till och från isolerade EFB-system). 

Class 2 EFB får användas under flygningens alla faser och dessutom ta emot data 
från flygplanets avioniksystem. 

Alla komponenter tillhörande EFB-systemet som inte är tillgängligt för besättningen i 
cockpit och/eller inte är portabla skall vara installerat och certifierat enligt 
flygplanets typcertifikat, förändrat typcertifikat eller ett kompletterande typcertifikat. 
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3.1.3 Class 3 EFB 

Class 3 EFB-system är enligt JAA TGL 36 definierat som installerad utrustning som 
kräver ett luftvärdighetsgodkännande. Detta godkännande skall inkludera systemet i 
sin helhet dvs. all hårdvara i flygplanet såsom servrar, displayer, tangentbord och 
strömförsörjning. Också mänskliga faktorer skall tas i beaktande vid certifieringen.  

Enligt draft AMC 20-25 skall Class 3 EFB istället definieras som alla EFB som inte 
kan klassificeras enligt Class 1 eller Class 2. Class 3 EFB anses vara installerad 
utrustning som kräver luftvärdighetsgodkännande. Detta godkännande avser precis 
som tidigare hela EFB-systemet dvs. all hårdvara i flygplanet såsom servrar, 
displayer, tangentbord och strömförsörjning. Class 3 EFB anses vara en del av den 
certifierade flygplanskonfigurationen. Class 3 EFB tillåts även använda typ C 
mjukvara (se avsnitt angående klassificering av mjukvara) men tillåts också användas 
till typ A och B så länge de inte interfererar med typ C mjukvaran. Dataanslutningar 
till flygplanet tillåts i båda riktningarna för typ C, dvs. EFB kan interagera med 
flygplanets andra system medan endast en riktning tillåts för Typ A och B. 

 

3.1.4 Mjukvara Typ A 

Mjukvara av typ A innefattar tillämpningar som är sammansatta i förväg och som 
idag presenteras i pappersform. Applikationer av Typ A får: 

• Presenteras på alla klasser av hårdvara (1,2 eller 3). 
• Erfordrar operationellt tillstånd av den nationella luftfartsmyndigheten. 
• Kräver inte luftvärdighetsgodkännande. 

 

I EASA Draft AMC 20-25 har kraven på typ A mjukvara kompletterats så att dess 
felfunktion eller olämpligt användande inte får ha någon negativ effekt på den 
operationella säkerheten av flygplanet, dvs. ett feltillstånd som inte klassificeras 
högre än ”no safety effect”. Dessutom krävs det inte längre något tillstånd för att 
använda mjukvara enligt typ A. Dock tillkommer det regler på att applikationerna 
skall följa grundläggande krav inom mänskliga faktorer som beskrivs i AMC 20-25 
Appendix D. 

Exempel på möjliga tillämpningar av typ A mjukvara inkluderar: 

a) Dokumentdisplay för t.ex. 
• Nödvändiga dokument (AOC och Aircraft Noise Certificate). 
• Manualer (t.ex. underhållsmanualer, publicerade servicebulletiner och 

luftvärdighetsdirektiv). 
b) Interaktiva applikationer för vilotidsberäkning för besättningen. 
c) Interaktiva formulär för rapportering till luftfartsmyndigheten och 

operatören. 
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3.1.5 Mjukvara Typ B 

Typ B mjukvara inkluderar dynamiska och interaktiva tillämpningar som kan 
manipulera data och presentationen. Typ B applikationer får: 

• Presenteras på alla klasser av hårdvara (1, 2 eller 3). 
• Erfordrar operationellt tillstånd av myndigheten. 
• Kräver inte luftvärdighetsgodkännande. 

 

I EASA Draft AMC 20-25 har typ B erhållit förändrade krav för att tydligare skiljas 
från typ A. Typ B får inte ersätta eller duplicera något system eller funktionalitet som 
krävs av luftvärdighets eller operationella regelverket och vars felutfall eller 
olämpliga användande inte har en negativ säkerhetseffekt större än ”minor”. 
Mjukvaran får heller inte ha kapacitet att utföra några tillämpningar som typ C.   

Exempel på möjliga användningsområden av typ B som den lokala myndigheten kan 
bedöma: 

a) Dokumentdisplay av manualer och dokumentation som skall finnas ombord:  
• Operationella manualen (inkluderat MEL och CDL) 
• Flyghandboken 
• Färdplanen 
• Flygplanets tekniska loggbok 
• Metrologisk information 
• NOTAMS och AIS information 

b) Elektroniska kartapplikationer som inkluderar en-route, area, approach och 
airport surface kartor som kan panoreras, zoomas, scrollas och roteras samt 
centreras men utan att visa flygplanets position (own ship position). 

c) Applikationer som använder internet och/eller andra aircraft operational 
communications (AAC) eller bolagsdatalänkar för att sända och ta emot 
information gällande underhåll. 

d) Kabin eller exteriörmonterade övervakningssystem. 

I alla andra fall kommer granskningen utföras av EASA vilket bland annat inkluderar 
prestandaberäknande applikationer som använder algoritmiska data eller mjukvara 
som används för att beräkna t.ex. start och landningssträckor, hastigheter samt vikt 
och balans. 
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3.1.6 Mjukvara Typ C 

Typ C tillkommer genom EASA AMC 20-25 för de funktionerna som inte anses 
klassificeras enligt typ A eller B. Alla applikationer som möjliggör följade funktioner 
beaktas som typ C: 

• Visar information som möjliggör taktiskt användande för besättningen för att 
förändra flygplanets färdväg, både i luften och på marken. T.ex. användande 
av väderdata eller information om annan flygtrafik. 

• Visar information som kan direkt användas av besättningen för att visa status 
på flygplanets väsentliga system som ersättning av redan installerad avionik 
eller som backup vid felutfall. 

• Primär kommunikationslänk med flygtrafikledningen. 
• Skickar data till andra certifierade flygplanssystem än EFB relaterade 

komponenter.  

Typ C applikationer får endast: 

a) Installeras på Class 3 hårdvara (undantagsfall AAMD (Airport Moving 
Map Display, Class 2 och 3 utan delning enligt AMC 20-25 appendix H.) 

b) Kräver både luftvärdighets och operationellt tillstånd. 
c) Får innehålla användarmodifierad mjukvara eller data. Gränserna mellan 

dessa skall definieras som en del av luftvärdighetstillståndet. 

Exempel på funktioner av typ C applikationer: 

• Airport Moving Map Display med own ship position. 
• Skicka prestandaberäkningar till Flight Management System (FMS) och 

annan certifierad utrustning. 
• Applikationen som stödjer Controller-Pilot Data-Link Communications 

(CPDLC). 
• Applikationer som visar annan flygtrafik. 
• Alla funktioner som visar information som taktiskt kan användas av 

besättningen för att förändra flygplanets färdväg, både i luften och på 
marken. T.ex. väderdata eller annan flygtrafik. 
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3.2 Certifieringskrav av hårdvara för EFB. 
Class 1 EFB kräver inte luftvärdighetsgodkännande men skall ta grundläggande 
principer som anses relevanta i beaktande under den operationella 
tillståndsprovningen. För ett Class 2 EFB-system tillkommer krav angående designen 
och placering av hållaren samt hur sammankopplingen av datalänkar till flygplanet 
får se ut. Class 3 EFB anses vara installerad utrustning och kräver därför 
luftvärdighetsgodkännande av myndigheten. Dock skall samma grundläggande 
aspekter som gäller för Class 1 och 2 EFB has i åtanke vid utformningen. 

 

3.2.1 Elektromagnetisk Interferens (EMI) 

För att få en Class 1 eller 2 EFB godkänd krävs det att hårdvaran uppfyller kraven 
enligt ED-130/RTCA DO-294(A) (Tidigare JGL 29 eller AC 91.21-1A) angående 
elektromagnetisk interferens. Om en Class 1 EFB kommer vara strömsatt (inkluderat 
standby läge) under start och landning skall ytterligare tester enligt ED-14 eller DO-
160 utföras för att ge större säkerhet och påvisa kompabilitet. Resultatet av testerna 
skall utvärderas av relevant myndighet under den operationella tillståndsprövningen. 

 

3.2.2 Batterier 

Under anskaffning av Class 1 och 2 EFB skall hänsyn tas till användandet och 
underhållet av hårdvara som innehåller litiumbatterier. Speciella beaktanden skall 
tas inför: 

• Risken för läckage. 
• Säkert förvarande av reservdelar och risken för kortslutning. 
• Risker påträffande kontinuerlig uppladdning och överhettning av batteriet. 
• All andra risker relaterade till batteriteknologin. 

Operatören är ansvarig för underhållet av EFB-systemets batterier och skall 
säkerställa att de är periodvis kontrollerade och byts ut efter behov.  

Ytterligare krav tillkommer i Draft AMC 20-25 angående litiumbatterier som är 
anslutna till flygplanets strömsystem. 

 

3.2.3 Flygplanets strömkällor 

• Ett anslag skall monteras bredvid strömuttaget innehållande nödvändig 
information för besättningen eller underhållspersonalen. 

• Strömkällan till EFB skall vara designad så att den närsomhelst kan 
avaktiveras. Om besättningen inte snabbt kan koppla bort EFB från 
flygplanets strömkälla skall alternativa åtgärder finnas för att snabbt bryta 
laddningen av EFB. Säkringar är inte tillåtna. 

• Om en av/på knapp används skall den vara tydligt utmärkt och lättåtkomlig. 
• Om en automatisk lösning används så skall ansökaren beskriva dess funktion 

samt påvisa att den uppfyller sitt syfte att bryta strömförsörjningen. 
• För att uppnå en acceptabel säkerhetsnivå skall EFB ha tillgång till alternativ 

strömförsörjning när den används till informationskälla. 
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3.2.4 Hastigt tryckfall 

I EASA draft AMC 20-25 tillkommer nya krav på att hårdvaran ska testas för hastigt 
tryckfall om den kommer användas under flygning där detta skulle tänkas ske på 
grund av oförutsedda händelser. Eftersom många Class 1 EFB är COTS elektronik 
som är godkända för flygbruk är testerna gjorda gentemot en specifik EFB 
modellkonfiguration och får tillämpas på andra flygplansinstallationer utan att dessa 
tester behöver upprepas. Operatören som då söker EFB-tillståndet skall då bevisa att 
testerna redan är genomförda eller ha procedurer som hanterar totalt bortfall av 
EFB-systemet. Nya tester för tryckfall kan krävas om modellbeteckningen ändras 
eller om batteritypen byts ut. Ytterligare krav finns i Appendix K till AMC 20-25. 

 

3.2.5 Andra aspekter 

För certifiering av Class 1 EFB skall aspekter såsom säker förvaring, kraschtålighet 
och säkert användande under normala operationella förutsättningar inkluderat 
turbulens has i åtanke. 

 

3.2.6 Design av monteringsanordning 

Monteringsanordningen fäster eller tillåter montering av Class 2 EFB-system. 
Systemet kan inkludera mer än en hållare om det består av mer än en apparat. (T.ex. 
en dockningsstation för en plattform och en ställning för en extern display.) 

Monteringsanordningen skall vara placerad på ett sådant sätt att den inte visuell eller 
fysiskt skymmer åtkomst till några av flygplanets kontroller, displayer eller extern 
sikt. Designen av monteringsanordningen skall vara sådan att alla delarna av EFB-
systemet är lättåtkomligt för användaren, även om den är undanstuvad och samtidigt 
ge en klar vy av systemet när det används. Följande punkter skall has i åtanke under 
designfasen: 

a) Monteringsanordningen och dess tillhörande delar skall inte utgöra ett 
hinder för besättningen i deras förmåga att utföra några uppgifter 
relaterade till manövreringen av flygplanet. 

b) Monteringsanordningen skall vara möjlig att lätt låsas fast i en position. 
Position skall vara justerbar för användaren och tillgodose olika 
preferenser samt olika användares fysiska kapacitet. 
Låsningsmekanismen skall ha lågt slitage för att minimera risken för 
glidning efter längre perioder av normalt användande. 

c) Kraschtålighet skall tas i beaktande vid designen av utrustningen. Detta 
inkluderar lämpliga restriktioner på systemet under användning. 

d) Monteringsanordningen skall vara möjlig att låsa i en position så att den 
är ur vägen för besättningen vid manövrering av flygplanet när den inte 
används. EFB eller monteringshållaren skall varken visuell eller fysiskt 
störa några kontroller eller displayenheter. 

e) Monteringsanordningen får inte fysiskt störa några rörelser av flygplanets 
kontroller t.ex. sidestick eller yoke. Vid yokemonterade EFB skall 
typcertifikathållaren se till att momentankrafterna på reglaget inte 
förändrar flygplanets flygegenskaper. 
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f) Om EFB kräver kablage för att kopplas ihop med flygplanssystem eller 
andra EFB-enheter och dessa löper inuti monteringshållaren skall dessa 
inte hänga löst på ett sätt som kan inverka på flygsäkerheten. 
Besättningen skall lätt kunna fästa kablaget så at det är ur vägen vid 
normal manövrering. 

g) Kablage som externt ansluter till monteringsanordningen skall ha en 
anpassad längd för att inte hindra användandet av något rörligt i cockpit. 

h) Om piloten inte når EFB i sin normala fästspända position skall 
alternativa kontroller finnas för att stänga ner EFB-systemet. 

  

3.2.7 Egenskaper och placering av EFB‐display 

EFB-displayen eller andra komponenter tillhörande systemet skall placeras så att de 
inte skymmer pilotens externa synfält eller några kontroller eller instrument i cockpit 
under flygningens alla faser. 

Placeringen av displayenheter och andra EFB-system skall inte påverka pilotens 
förmåga att ta sig till och från sitt säte. 

Bländning och reflektioner från EFB-displayen skall inte påverka normala rutiner 
hos besättningen eller störa korrektheten av EFB-data. 

EFB-data skall vara tillförlitlig under alla förväntande ljusförhållanden inuti cockpit, 
inkluderat direkt solljus. Risken för långsiktigt avtagande av ljusstyrkan på displayen 
skall tas i beaktande.  

Användaren skall kunna ändra ljusstyrkan på EFB oberoende av andra displayer i 
cockpit. Användande av automatisk ljusstyrka skall också vara oberoende varandra. 

Knappar och etiketter skall vara upplysta för användande nattetid. 

När EFB används skall displayen vara inom 90 grader på varje sida av varje pilots 
synvinkel. 90 graders synvinkel kan dock vara oacceptabel för vissa applikationer 
med tanke på kvalité och degradering vid stora synvinklar. 

Speciell åtanke skall ges så att displayen placeras relativt flygplanets längdriktning 
för att undvika missförstånd. 

 

3.2.8 Dataanslutningar 

Enligt AMC 20-25 är EFB Class 1 är inte tillåten att anslutas till flygplanets 
certifierade system. Class 2 får motta data från flygplanssystem genom ett godkänt 
gränssnitt men endast sända data till system som är helt isolerade från flygplanets 
certifierade system. Dataanslutningar till EFB skall valideras och verifieras för att 
påvisa att ingen interferens uppkommer mellan certifierade system under 
mottagning av data. Flygplanets system får inte påverkas negativt av bortfall av EFB-
systemet eller sändning av AAC data på marken. Eventuella 
luftvärdighetsbegränsningar skall vara inkluderade i flygplanets handbok. 
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3.2.9 Installerade tillbehör 

Tillbehör för Class 2 EFB är input/output komponenter som är externa från EFB i 
sig.  Till det inkluderas externa displayer, kontrollenheter (t.ex. tangentbord) eller 
dockningsstationer. Tillbehören skall vara dedikerade till EFB-systemet och kräver 
luftvärdighetstillstånd.  

 

3.2.10 Class 3 EFB 
Eftersom Class 3 EFB räknas som installerad utrustning krävs fullvärdigt 
luftvärdighetstillstånd. Dock skall aspekter som också gäller för Class 1 system has i 
åtanke under konstruktionen. Granskningen av luftvärdigheten fokuserar normalt på 
två specifika områden: 

a) Säkerhetsaspekter gällande felutfall på EFB-hårdvaran och godkända 
applikationer samt separation från andra inte certifierade applikationer. 

b) Hårdvaran och operativsystemets mjukvara är kvalificerat enligt 
nödvändigt Design Level Assurance (DAL) för systemet och dess 
gränssnitt. 

 

3.2.11 Dokumentation 

För Class 2 och 3 EFB måste flyghandboken eller tillägg till denna uppdateras för att 
innehålla en beskrivning som identifierar utrustningen och flygplanets bygg- eller 
modifikationsstandard. Samtidigt skall lämpliga ändringar eller tillägg berörande 
användandet av Class 3 EFB-plattform eller användandet av komponenterna 
tillhörande ett Class 2 system. För detta ändamål bör flyghandboken innehålla 
riktlinjer (relevanta för luftvärdighetsgodkännandet) främst avsedda för 
mjukvaruutvecklare och systemleverantörer av EFB.  
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3.3 Operationellt godkännande 
För att NextJet skall bli godkänt för EFB-operation och möta de krav som finns inom 
JAA TGL 36 och AMC 20-25 har Transportstyrelsen i Sverige tagit fram en checklista 
som operatörerna kan arbeta efter. Ansökan om Class 1 och 2 EFB hanteras av den 
nationella myndigheten medan alla ansökningar om Class 3 EFB hanteras av EASA 
som sedan kan delegera handläggningen till nationella myndigheter. Processen som 
krävs för operativt tillstånd av ett EFB-system kan delas upp i sju steg. 

1. Informationsutbyte mellan operatör och myndighet. Tilldelande av checklista 
på punkter som skall uppfyllas för EFB-operation. 

2. Operatören bygger upp ansökan och genomför arbetet för att möta kraven och 
fylla i checklistan. 

3. Formell ansökan till myndigheten. 
4. Myndigheten genomför en granskning samtidigt som EFB-demonstration 

genomförs antingen i simulator eller på kontor. Operatören kan under detta 
skede genomföra utbildning som krävs för valideringssteget, förutsatt att 
utbildningsplanen blivit godkänd av myndigheten. 

5. Godkännande för start av valideringsperiod. (vanligtvis 6 månader med full 
pappersbackup.) 

6. Operatören sammanställer en valideringsrapport och riskanalys. 
7. Godkännande av full EFB-operation. 

 

3.3.1 EFB‐administratör 

Bolaget skall utse en person med lämplig ställning inom organisationen som agerar 
ansvarig för EFB-systemet. EFB-administratören är den primära länken mellan 
operatören och leverantörer av EFB-system och dess applikationer. Denna person är 
ytterst ansvarig att systemet motsvarar specifikationen och att ingen otillåten 
mjukvara är installerad samt att mjukvara och databaser är aktuella. 
Administratören skall granskas genom oberoende auditeringar av bolagets 
kvalitetssäkringsprogram. Varje person involverad inom EFB-administrationen skall 
ha lämplig utbildning och kunskap inom hårdvara, operativsystem och applikationer. 
Innehållet av denna ska bestämmas i samarbete med hård- och 
mjukvaruleverantörerna. Materialet skall också vara tillängligt för den nationella 
myndigheten. 

 

3.3.2 Systemunderhåll 

Procedurer för rutinunderhåll och hanteringen av felutfall skall etableras för att 
säkerställa systemets integritet.  Underhållsprocedurer kan också behöva inkludera 
säkert hanterande av uppdatering av information och dess implementering till alla 
användare och flygplan. Skulle ett fel uppträda är det viktigt att detta uppdagas och 
att systemet isoleras tills dess att lämplig åtgärd kan vidtas. I tillägg till backup 
procedurer vid fel ska ett rapporteringssystem sättas upp så att nödvändiga åtgärder 
kan tas för att inte sprida felaktig information till besättningarna.  
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3.3.3 Riskanalys av EFB‐system 

Innan ett EFB-system tas i drift av en operatör skall det demonstreras för den 
relevanta myndigheten att systemet undergått en riskanalys inom bolagets 
ledningssystem. Målet med riskanalysen är att demonstrera att EFB-systemet uppnår 
åtminstone samma nivå av tillgänglighet, användbarhet och tillförlitlighet som 
presentationsformen den ersätter. Bland annat skall bortfall av hela systemet och 
individuella applikationer samt förlorad eller korrupt data samt presentation av 
felaktig information tagits i åtanke. Operatören skall etablera tillförlitliga alternativa 
metoder för att presentera informationen från EFB-systemet. Detta kan göras genom 
systemdesign, alternativa strömkällor, redundanta EFB-plattformar, pappersbackup 
eller fastställda procedurer.  

Om operatören avser att reducera valideringsperioden med pappersbackup skall en 
detaljerad operationell riskanalys genomföras. 

 

3.3.4 Dispatch considerations 

Operatören skall utföra en bedömning av ”dispatch considerations” relaterade till 
EFB-systemet. Operatören ska demonstrera att tillgängligheten av EFB-systemet 
bekräftas av besättningen genom checklistor innan start. Instruktionerna för 
besättningen skall tydligt definiera nödvändiga åtgärder vid eventuella fel på 
systemet. För att garantera tillräcklig tillgänglighet av mjukvara som används för 
nödvändig information kan alternativ strömförsörjning eller procedurer som minskar 
risken för strömförlust tas fram. Detta kan ske i form av underhålls eller operativa 
procedurer. Alternativa procedurer för att få flyga med inoperativa EFB skall 
beskrivas i MEL eller i den operativa manualen för att tillgodose en acceptabel 
säkerhetsnivå, speciellt vid användande av EFB för prestandaberäkningar. 

 

3.3.5 Systemsäkerhet 

EFB-systemet (inkluderat använd metod för uppdatering) skall vara säker från 
obehörig åtkomst och från t.ex. felaktig data.  Operatören skall visa att tillräckliga 
säkerhetsprocedurer finns för att skydda systemet.   

 

3.3.6 Elektroniska signaturer 

Vissa regelverk kräver signaturer för acceptans eller för att bekräfta befogenhet, t.ex. 
lastbesked eller teknisk logg. För att kunna godkännas som en motsvarighet till en 
handskriven signatur skall EFB-applikationen minst tillgodose samma säkerhetsnivå 
som en handskriven signatur eller annan form den kan tänkas ersätta. 

 

3.3.7 Operationella procedurer 

Procedurer skall vara utformade så att besättningen vet vilket system som skall 
användas för ett givet syfte, speciellt när flygplanssystemet och EFB tillhandahåller 
liknande information. Procedurerna skall också definiera vad som gäller om 
informationen från EFB inte överensstämmer med informationen från flygplanets 
system eller med ett annat EFB-system. 
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Operatören skall också ha en procedur så att besättningen innan flygning 
kontrollerar revisionsnummer och/eller datum av EFB-applikationens mjukvara eller 
version. Procedurer för normal hantering skall presenteras i form av en 
operationsmanual. Vid eventuella händelser som brand, batteriläckage, rök eller 
andra situationer orsakade av EFB-systemet skall procedurer för detta finnas. Om 
EFB inte kan användas skall också procedurer för detta finnas. Alla procedurer skall 
vara utformade så att inte båda besättningsmedlemmarna blir upptagna med EFB-
systemet vid samma tillfälle. Arbetsbelastningen skall delas mellan piloterna för att 
garantera enkel användning och fortsatt övervakande av andra funktioner och 
flygplanssystem. Dessa procedurer skall strikt definiera när besättningen får använda 
EFB-systemet eller inte. 

 

3.3.8 Kvalitetssäkring 

Operatören skall dokumentera procedurer för kvalitetssäkring av EFB-systemet. Det 
skall specificera vem som är ansvarig för systemet, dvs. EFB-administratören, och 
vem som har rätt att aktivera uppdateringar på hård- eller mjukvaran. Procedurer 
skall etableras för underhållet av systemet och hur fel ska åtgärdas för att säkerställa 
integriteten hos EFB-systemet. Underhållsprocedurerna skall dessutom inkludera 
hantering av uppdatering av information så att detta införs på rätt sätt på korrekt 
tidpunkt till alla användare eller flygplansplattformar. Skulle ett fel uppdagas är det 
viktigt att besättningen isolerar systemet till dess att nödvändiga åtgärder kan vidtas. 
Dessutom skall ett rapporteringssystem och procedurer för hanterade av systemfel 
finnas så att rätt åtgärder kan tas. EFB-systemet behöver vara säkert från obehöriga 
intrång. Detta skall inkludera användande av lösenordsskyddade 
mjukvaruuppdateringar samt fysisk säkerhet av själva hårdvaran. Metoderna skall 
inkludera kontroll över mjukvaruinstallationer för att förhindra användande av 
felaktig data.  

Kvalitetssäkringssystemet skall uppdateras för att inkludera EFB-systemet gällande 
alla aspekter för operationellt godkännande. Detta inkluderar bl.a. revisionsprogram 
och checklistor. 

 

3.3.9 Utbildning 

Besättningar skall ges specifik utbildning gällande användandet av EFB-systemet 
innan något operationellt godkännande kan fås från luftfartsmyndigheten. 
Utbildning skall minst inkludera: 

• Översikt av systemarkitekturen. 
• Kontroller av systemet före flygning. 
• Begränsningar av systemet. 
• Specifik utbildning och användande av varje applikation och förutsättningar 

för när EFB får användas. 
• Restriktioner på användande av systemet, inkluderande när något eller hela 

systemet inte är tillgängligt. 
• Procedurer för kontroll av indata och beräknad information. 
• När under flygning EFB får användas. 
• CRM och mänskliga faktorer gällande användandet av EFB. 
• Ytterligare utbildning vid nya applikationer eller ändringar av hårdvara. 



17  

Hänsyn bör också tas till den roll som EFB-systemet spelar i operatörens 
kompetenskontroller som en del av den återkommande utbildningen. Samtidigt 
som också relevansen av materialet som används vid utbildningen kontrolleras. 

Utbildningsprogrammet och kursplanen måste också utformas för att innefatta 
flygsäkerhetsrelaterade frågor inom EFB-systemet för annan personal som 
innefattas som t.ex. EFB-administratören, operationell personal och 
mjukvarudistributörerna. 
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4. Marknadsundersökning 

4.1 Marknadsundersökning av hårdvara 
Under arbetet har NextJet kommit med önskemål på EFB-hårdvaran som skall 
användas i flygplanen. Bolaget är främst intresserad av en monterbar display som 
piloterna själva kan ta med sig till och från flygplanet när de skall flyga. Därför har 
Class 3 system inte varit relevanta eftersom dessa klassificeras som installerad 
utrustning i flygplanet samtidigt som funktionerna som dessa erbjuder inte varit 
aktuella för bolagets nuvarande operation. Med de nya reglerna som väntas antas 
som AMC 20-25 så är funktionaliteten och användningsområdena av Class 1 system 
väldigt begränsade. Arbetet inriktades därför på att finna olika alternativa Class 2 
system. Hårdvaran skulle klara av att husera de applikationer som bolaget förväntas 
använda i sin operation samtidigt som den ska vara ekonomisk att införskaffa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Tablets 

De senaste årens utveckling av läsplattor (så kallade tablets) har tagit marknaden 
med storm. Apple har haft stora framgångar med suftplattan iPad som lanserades 
våren 2010 samtidigt som andra tillverkare som Samsung, ASUS, Amazon och 
Microsoft lanserat sina egna modeller. Totalt såldes det 116,1 miljoner tablets under 
2012, vilket är en fördubbling sedan föregående år.1 Apple är fortfarande den största 
leverantören med en marknadsandel på cirka 40 %. Intresset att använda iPad som 
EFB väcktes tidigt av de stora amerikanska flygbolagen American Airlines och 
United, som började introducera dessa för sina piloter redan 2011. 2 

 

                                                        
1 Gartner Inc, 2013 
2 Flightglobal, 2013 

Figur 2: Ansökningar för EFB till FAA 2012 (FAA) 



19  

Idag finns iPad i flera olika modeller med två olika skärmstorlekar på 7,9 och 9,7 
tum. Både privatflygare och flygbolag runt om i världen använder idag iPad till allt 
från dokumentvisare av manualer till elektroniska kartor. Enligt FAA utgör 69,4% av 
ansökningarna 2012 för EFB iPad som hårdvara.3 iPad kan användas både som Class 
1 och 2 system men kräver en hållare eller vara fastsatt för att kunna användas under 
flygningens alla faser. Hårdvaran kan utrustas med många olika funktioner eftersom 
det finns ett stort utbud av applikationer utvecklade för kommersiell flygtrafik 
tillgängliga genom ”Appstore”. Applikationer går också att själv utveckla ”in-house”, 
för speciella funktioner som efterfrågas av bolaget. iPad erbjuds i flera olika 
konfigurationer med olika lagringskapacitet och alternativ för trådlös 
datakommunikation som t.ex. Wi-Fi och 3G. Den erbjuder en batteritid på upp till 10 
timmar och är godkänd att användas som EFB enligt både FAA och EASA. 

Andra tillverkare som också tillhandahåller tablets som t.ex. Samsung, ASUS och 
Microsoft använder till skillnad från iPads iOS andra operativsystem som Android 
eller Windows 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Anpassad EFB 

Det finns flera olika leverantörer av specialanpassad hårdvara för användning som 
EFB-displayer, några exempel innefattar bland annat navAero, CMC och 
Astronautics. De flesta av dessa hårdvaror är antingen Class 2 eller Class 3 system 
och erbjuder oftast fler funktioner än tablet eller laptopbaserade system. Eftersom 
dessa system är speciellt utvecklade för att användas som EFB-system till skillnad 
från COTS baserade produkter, är kostnaden oftast betydligt högre, eftersom 
efterfrågan och tillgången på reservdelar på dessa system är mycket lägre än för 
konsumentelektroniken.  

 

 

                                                        
3 FAA, Glenn Herpst, 2013 

Figur 3: iPad 2 som EFB (Arabian Aviation) 
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Svenska navAero erbjuder två olika alternativ, T•bag 1500 och T•bag 2000 som är 
renodlade EFB-system. Dessa har en display på 10,4 tum med en upplösning på 
1024x768 pixlar och använder Intel 1,5Ghz processorer samt 2GB ram minne. De 
erbjuder även möjligheter till sammankoppling med andra system genom USB, 
RS232 och ARINC 429 anslutningar förutom Ethernetportar för anslutning till andra 
EFB-komponenter. Dessutom finns det möjligheter för trådlös kommunikation 
genom CDMA, 3G, 2G samt WLAN. Hårdvaran är också testad och certifierad enligt 
RTCA DO-160 standard, precis som traditionella avioniksystem. Eftersom systemet 
är ett fastmonterat Class 2 system så kräver det ett STC underlag för installationen i 
flygplanet som måste tas fram i samarbete mellan tillverkaren och EASA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Marknadsundersökning av mjukvara 
Utbudet av mjukvara skiljer sig gentemot hårdvaran då utbudet av olika 
applikationer är mycket större. Utifrån NextJets krav på funktionalitet är det främst 
möjligheten till elektronisk digital loggbok, vikt- och balansberäkningar, 
prestandaberäkningar samt digitala kartor som bolaget är intresserade att använda.  

Flygplan skall vid kommersiell lufttransport vara utrustade med lämpliga och 
gällande kartor för att genomföra den planerade flygningen samt dit flygningen kan 
tänkas omdirigeras.4 Det finns i huvudsakligen tre leverantörer av elektroniska 
kartor, Jeppesen, LIDO samt NavTech som alla även erbjuder kartor i 
pappersformat. Jeppesen är ett helägt dotterbolag till den amerikanska 
flygplanstillverkaren Boeing och erbjuder aeronautiska kartor till en rad olika EFB-
lösningar, allt ifrån fullt integrerade Class 3 system till applikationer som kan 
användas på tablets med en rad olika operativsystem. NavTech är ett annat företag 
som erbjuder aeronautiska kartor både i pappersformat och till elektroniska 
alternativ. Företaget härstammar från SAS Flight Support (SFS) och Thales 
Aeronautical Services Group. LIDO säljs av Lufthansa Systems och ingår i den tyska 
flygkoncernen Lufthansa. Företaget erbjuder även kartor till både sitt egenutvecklade 
EFB-system samt elektroniska som kan användas till Apples iPad.  

NextJet använder idag kartor på papper. Detta innebär att personalen på operativ 
support hela tiden måste uppdatera kartor och databaser när nya revisioner kommer, 
vilket innebär en administrativ kostnad för bolaget. 

                                                        
4 EASA, 2012 

Figur 4: navAero T•bag 2000 (navAero) 
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Andra effektiviseringsmöjligheter NextJet är intresserade av inkluderar digitalisering 
av pappersarbete genom att istället använda digitalt tekniskt loggsystem. 
Flygbolagets tekniska loggsystem är ett system för att registrera defekter och 
funktionsfel under operation samt bokföra allt oplanerat underhåll som utförs mellan 
de planerade underhållstillfällena.5 Systemet kan vara pappers eller digitalt baserat 
eller en kombination av dem båda. Om ett digitalt system används skall det vara 
skyddat så att obehörig personal inte kan göra ändringar i databasen. Det tekniska 
loggsystemet och förändringar i dess utformning skall vara godkända av den 
nationella luftfartsmyndigheten. Loggsystemet kan vara uppbyggt på olika sätt men 
skall åtminstone innehålla information gällande; 

1) Detaljer angående varje flygning som är nödvändig för den fortsatta 
flygsäkerhet. 

2) Nuvarande Certificate of Release to Service (CRS). 
3) Nuvarande underhållsstatus för flygplanet innehållande inplanerat underhåll 

samt vilka komponenter som är ”out of phase”. 
4) Samtliga kvarstående defekter som inte blivit åtgärdade och som påverkar 

operationen av flygplanet. 
5) Eventuella nödvändiga guideinstruktioner gällande underhållsupport. 

Loggboken skall signeras av befälhavaren före flygning och en kopia gällande den 
aktuella flygningen skall finnas kvar på marken. Operatören skall se till att den 
tekniska loggboken behålls i 36 månader efter dagen för den sista noteringen.  

                                                        
5 EASA, 2003 

Figur 5: Jeppesen karta på iPad (Jeppesen) 
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Med ett digitalt system kan bolaget minska de administrativa kostnader som idag är 
relaterade till loggsystemet samt att det inte längre är nödvändigt att köpa in dyrt 
självkopierande papper som för närvarande används i verksamheten. Samtidigt 
kommer också den tekniska avdelningen få arbetstid över som kan ägnas åt andra 
uppgifter då loggarna direkt, utan att först digitaliseras, kan läggas in i systemet. 
Ingenjörerna på den tekniska avdelningen behöver då inte tolka och knappa in 
informationen i systemet utan endast agera som en kvalitetssäkrande 
kontrollfunktion, vilket minskar tidsåtgången och ger möjlighet att istället använda 
resurser till andra uppgifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den tekniska avdelningen ansvarar också för bevakning av trenddata för alla bolagets 
Saab 340 och BAe ATP flygplan. Piloterna skall under en av dagens flighter notera 
motordata för uppföljning av motorernas kondition. Dessa data övervakas av 
ingenjörsavdelningen samtidigt som den sänds vidare till den aktuella 
motortillverkaren för att kunna se tendenser hos motorerna. Man övervakar bland 
annat tryck och temperaturer samt bränsleförbrukning för att få en uppfattning hur 
motorerna slits. Detta ger en uppfattning när man skall planera in motorbyten och 
skicka dessa på underhåll samt förebygga att motorernas prestandamarginaler blir 
för låga. Vid en implementering av EFB kan det administrativa arbete som görs av 
ingenjörsavdelningen minskas genom att de aktuella trendrapporterna skickas 
digitalt till kontoret och kan snabbt läggas in i bolagets system och tiden istället 
användas till andra arbetsuppgifter, samtidigt som kvalitén och risken att felaktig 
data matas in minskar. 

 

 

 

Figur 6: Tekniskt loggsystem (NextJet) 
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Enligt EASA skall operatören fastställa vikt- och balansdata för flygplanet och 
producera ett dokument före varje flygning som specificerar lasten och fördelningen 
så att befälhavaren kan avgöra att det är inom flygplanets godkända gränser. Före 
flygning skall personen som övervakar lastningen godkänna att lasten är inom 
tillåtna gränser genom att signera dokumentet för att sedan presentera för 
befälhavaren som accepterar dokumentet. Det är möjligt att från den nationella 
luftfartsmyndigheten (Transportstyrelsen) få tillåtelse att använda digital beräkning 
genom ett integrerat eller enskilt datorsystem. Operatören skall då demonstrera 
noggrannheten och tillförlitlighen hos detta system.  Det är då möjligt att använda 
elektroniska signaturer för godkännande av vikt- och balansbeskedet. Denna 
dokumentation samt dokument rörande eventuella farliga laster skall arkiveras av 
operatören i minst tre månader. Övergång till digitala lastbesked gör att nuvarande 
kostnader för självkopierande papper kan tas bort. Detta ger en ekonomisk fördel 
men kräver att det digitala systemet kan administreras med elektroniska signaturer 
och att en lämplig applikation är installerad på hårdvaran över hela flygplansflottan. 

 

Före varje flygning måste piloterna genomföra en prestandaberäkning för att bedöma 
de gällande besluts (V1) och rotationshastigheterna (VR) vid den aktuella startviken 
och rådande väderförhållanden. Detta kan genomföras digitalt med hjälp av EFB, 
vilket medför en lägre arbetsbelastning för piloterna under ett kritiskt skede inför 
flygningen då de är under tidspress. Operationen av flygplanet kan på så sätt 
effektiviseras då beräkningarna går snabbt att genomföra och besättningen snabbt 
kan göra nya beräkningar vid eventuella förändringar i väder och trafiksituation. 
Detta kan på så sätt minimera tidsåtgången före flygning vilket leder till kortare ”turn 
around” tider på marken samtidigt som man kan minimera eventuella kostsamma 
förseningar. Digitala prestandaberäkningar finns att tillgå från flera olika 
leverantörer som baseras på tillverkarnas prestandamodeller för flygplanstyperna. 

 

Electronic Flight Bag tillåter även bolaget att digitalisera sina operativa- och 
bolagsmanualer som piloterna då inte längre behöver bära med sig. Denna 
viktbesparing uppskattas tillsammans med ruttkartorna till mellan 10-15 kg och ger 
teoretiskt sett en lägre bränsleförbrukning även om denna inte direkt kan beräknas. 
Det kan också ge en operationell fördel då ytterligare last kan tas med och även 
förhindra att bagage behöver lämnas kvar på flygplatsen då lasten blivit 
viktbegränsad för att inte överskrida flygplanets maximala startvikt. 
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4.3 Installation i flygplanen 
NextJet opererar idag 13 stycken Saab 340 flygplan som är tillverkade mellan åren 
1986 och 1990. Flygplanet flög för första gången 1983 och är ett tvåmotorigt 
turbopropplan avsett för regionaltrafik. I NextJets konfiguration tar de antingen 33 
eller 34 passagerare. Saab 340 var från början ett samarbete mellan amerikanska 
Fairchild och Saab där Saab ansvarade för flygkroppen, fenan och slutmonteringen 
medan Fairchild tillverkade vingarna, nacellerna samt stabilisatorn. Efter Fairchilds 
beslut att avveckla sin flygplanstillverkning 1985 övertog Saab fulla ansvaret för 
projektet. Saab 340B är en uppdaterad version med starkare motorer, högre startvikt 
och större stabilisator för bättre räckvidd och levererades från 1989. På grund av 
minskad efterfrågan under slutet av 1990-talet beslutade Saab att upphöra med 
produktionen 1998. Totalt tillverkades 430 flygplan och majoriteten är fortfarande i 
trafik.6 

Registrering Typ c/n Tillverkningsår 
SE-KCS Saab 340A 66 1986 
SE-ISY Saab 340A 80 1986 
SE-KXE Saab 340A 111 1987 
SE-LJM Saab 340A 112 1987 
SE-LJN Saab 340A 114 1988 
SE-LEP Saab 340A 127 1988 
SE-LMR Saab 340A 141 1989 
SE-ISE Saab 340A 156 1989 
SE-KCH Saab 340B 171 1989 
SE-KXI Saab 340B 176 1989 
SE-KXJ Saab 340B 189 1990 
SE-LJS Saab 340B 215 1990 
SE-LJT Saab 340B 221 1990 

Table 1: NextJet Saab 340 flotta (Transportstyrelsen) 

BAe ATP flög för första gången 1986 och är en vidareutveckling på Hawker Siddley 
HS 748 med förlängd flygkropp, moderna instrument och nya bränslesnålare 
turbopropmotorer. NextJet opererar idag fyra stycken som det enda bolag som har 
typen i passagerartrafik.7 Flygplanet rymmer i NextJets konfiguration mellan 60 och 
68 passagerare och används främst på norrlandstrafiken. Flygplanet producerades i 
en väldigt liten serie främst på grund av stor konkurrens från redan etablerade 
flygplanstyper som Bombardier Dash 8 och ATR 42/72 varför endast 63 exemplar 
levererades innan produktionen lades ner. 

Registrering Typ c/n Tillverkningsår 
SE-MEE BAe ATP 2019 1989 
SE-LLO BAe ATP 2023 1990 
SE-MAK BAe ATP 2040 1991 
SE-MAL BAe ATP 2045 1991 

Table 2: NextJet BAe ATP flotta (Transportstyrelsen) 

                                                        
6 Airliners.net, 2013 
7 BAE Systems,  2007 
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4.3.1 Monterad hållare 

När ett flygplan typcertifieras innebär det att man godkänner den testade 
konfigurationen som flygplanet just då är i. Detta innebär att när man genomför små 
eller stora modifieringar på flygplanet kan man behöva göra förändringar i 
typcertifikatet. Ändringarna i certifikatet klassificeras som ”minor” eller ”major 
changes”, eller om de är mer omfattande genom utfärdandet av ett kompletterade 
typcertifikat (STC). Om förändringar av design, effekt eller massa är omfattande kan 
EASA kräva utfärdandet av ett nytt typcertifikat.8 Förändringar som inte har någon 
märkbar effekt på vikt och balans, strukturell styrka, tillförlitlighet, operativa 
egenskaper, ljudnivå, utsläpp av avgas och bränsleångor eller andra egenskaper som 
kan inverka på luftvärdigheten klassificeras oftast som ”minor changes”. Dessa 
förändringar kan godkännas av EASA eller en godkänd designorganisation (DOA). 
Större modifikationer som inte faller inte förutnämnda kriterier klassificeras som 
”major changes”. Dessa skall godkännas av EASA enligt procedurer som återfinns 
inom regelverket 1702/2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFB-lösningar som innefattar iPad kan installeras enligt ett minor change approval, 
eftersom installationen av utrustningen inte kräver särskilt omfattande 
modifieringar.9 Om man däremot vill installera en EFB som är permanent monterad 
likt navAero Class 2 EFB eller en Class 3 EFB måste ett STC utfärdas av EASA. 
Eftersom processen för ansökan och godkännande av dessa modifikationer både är 
lång och kostsam så ses fördelar med att använda ett löstagbart system. För Saab 340 
finns det en publicerad service bulletin SB 340-24-046 som innefattar installation av 
monteringsanordning för hållare och nödvändiga strukturella förstärkningar samt 
USB uttag för laddning av iPad. BAe ATP har för nuvarande ingen service bulletin likt 
denna, utan NextJet får göra förfrågan hos en godkänd DOA organisation för 
framtagande av underlag för en liknande installation. 

Installationen enligt service bulletinen för Saab avser två monterade kulleder för en 
monteringsarm med hållare för iPad att fästas i. Dessa fästes mot den lägre 
fönsterbrädan under det andra cockpitfönstret på vänster respektive höger sida. 
Förutom fästena inkluderar också modifieringen förändringar av elsystemet med 
installation av USB uttag på 5VU och 6VU panelerna för strömförsörjning till EFB. 

                                                        
8 EASA, 2003 
9 Saab Support and Services, 2013 

Figur 7: iPad EFB under flygning (Ram mounts) 
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4.3.2 Hållare med sugkoppar 

En annan intressant lösning är att använda en löstagbar hållare som monteras med 
sugkoppar mot cockpitfönstret. American Airlines var pionjärer på detta system när 
de under våren 2013 fick godkännande av FAA att flyga med denna konfiguration 
under flygningens alla faser. American Airlines använder idag denna setup ombord 
på alla bolagets flygplanstyper inkluderat Boeing 737, 757, 767, 777 samt McDonnell-
Douglas MD-80.10 Systemet innefattar en hållare från Ram Mounts som med två 
sugkoppar fästes mot rutan och håller EFB i korrekt position. För backup används 
också externa batteripaket som ger 24 timmars strömförsörjning. Dock är 
utprovningen av denna lösning eventuellt mer omfattande än att använda ett 
monterat fäste eftersom ingen ansökan tidigare har gjorts inom EASA enligt uppgift 
från Transportstyrelsen. NextJet måste själva i sin ansökan om operativt 
godkännande bygga upp ansökan med alla aspekter rörande miljön som flygplanet 
opererar i så att inverkan av tryck, temperatur, UV-strålning, turbulens samt slitage 
kan utredas. Samtidigt som aspekter avseende luftvärdighet, kraschtålighet, G-
resistens, nödvändigt underhåll och att placeringen av systemet så att det inte utgör 
ett hinder för pilotens sikt eller kontroller och övriga cockpitsystem tas i beaktande. 

Fördelen med att använda en löstagbar hållare över en fastmonterad är att alla 
kostnader relaterade till service bulletiner, installationskostnader samt framtagande 
av underlag till ATP kan tas bort och den enda utgiften är inköp av hållare och 
batterier samt certifieringskostnaderna för att få dessa godkända för användning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 American Airlines, 2013-06-24 

Figur 8: Ram Mounts för iPad (Ram mounts) 
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5. Resultat 
5.1 Kostnadsanalys 
Tillsammans med NextJet har en kostnadsuppskattning gjorts av vad en 
implementering av EFB skulle kunna erbjuda företaget ekonomiskt. Genom 
marknadsundersökningen har offerter och kostnadsuppskattningar från företag som 
erbjuder olika EFB-lösningar tagits in utifrån NextJets specifikationer. Därefter har 
kostnader som i nuläget kunnat relateras till de processer och dokument EFB 
planeras ersätta identifierats för att undersöka huruvida de kan minskas eller utgå 
vid implementering av EFB, för att genomföra ROI beräkning på projektet. För 
bevarande av affärshemlighet presenteras resultatet i denna del endast som 
jämförelser men återfinns i sin helhet i bilaga 1. 

5.1.1 Hållare 

 
Figur 9: Kostnadsuppdelning av hållare med sugkoppar 

De två alternativa hållarna som identifierats som potentiella lösningar utgör den 
största enskilda investeringen för bolaget vid införandet av Electronic Flight Bag och 
presenteras därför först. Genom att använda en löstagbar hållare från Ram Mounts 
så beräknas 11 % av utgifterna utgöras av hållaren själv, inkluderat frakt från 
återförsäljaren. 33 % uppskattades utgöras av backup batteriet med tillhörande 
fraktkostnader och de resterade 57 % som certifieringskostnader för att få systemet 
godkänt för operationellt bruk. Inom kostnaderna för certifiering är det budgeterat 
för de nödvändiga testerna som behöver göras på iPad tillsammans med den tilltänka 
mjukvaran dvs. EMI-störningstest och för eventuellt tryckbortfall i kabinen. Även 
batterisystemet behöver genomgå liknande tester pga. användandet av externa 
battericeller i cockpit. Det är dock inte helt klart hur omfattade dessa tester behöver 
vara. Dessutom krävs det genomgående tester av hållaren så att den lever upp till 
Transportstyrelsens krav och kan bli operationellt godkänd. Då krävs det att den 
fungerar i den tilltänka arbetsmiljön och testas enligt tidigare nämnda avsnitt. 

Certi_ierings 
kostnader  
(57%) 

Ram Mounts 
hållare  
(11%) 

Batteripaket 
(33%) 
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Figur 10: Kostnadsuppdelning av fast hållare 

I kostnadsuppdelningen för den fastmonterade hållaren utgörs den största delen, 42 
% av framtagande av dokumentation för installationen i bolagets ATP-flygplan. 
Installationen enligt Service Bulletin SB 340-24-046 för Saab 340 är aningen mindre 
och utgör 35 % av totalkostnaden. Dessutom tillkommer arbetskostnaden för att 
installera hållaren i flygplanet vilket utgör 21 % för Saab 340 och 3 % för ATP om 
modifieringen genomförs under base maintenance (C-check) hos NextJets 
kontrakterade underhållsleverantör. De nödvändiga testerna som krävs för hållaren 
och för hårdvaran är inkluderade i priset för framtagande av dokumentation eller i 
servicebulletinen.  

Om man jämför de olika alternativen 
mot varandra så visar det sig att bara 
kostnaden för att ta fram underlaget 
för den fasta hållaren till BAe ATP i sig 
själv är nästan dubbelt så stor som 
totalkostnaden för den löstagbara 
hållaren. Totalkostnaden för hållaren 
med sugkoppar uppgår, trots 
ytterligare kostnader för certifiering, 
till endast 17,7% av kostnaden för den 
fastmonterade hållaren. 

 

 

 

 

 

Figur 11: Jämförelse mellan kostnader för hållare 
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5.2 Return On Investment (ROI) 
För att se huruvida projektet är lönsamt att genomföra gjordes en return on 
investment beräkning. Genom att identifiera bolagets nuvarande kostnader både i 
form av direkta och indirekta kostnader antas en uppskattning av återbetalningstiden 
på investeringskostnaden kunna göras. Projektet har konstaterat att företaget kan 
reducera sina kostnader genom att införa digitala lastbesked, tekniskt loggsystem 
samt trendbevakning och kan därigenom minska inköp av relaterat materiel, 
samtidigt som man kan använda ingenjörernas arbetstid till andra uppgifter. Likaså 
kan en viss del av den nuvarande operativa supporten användas till andra 
arbetsuppgifter. Trots dessa kostnadsbesparingar kan man rent ekonomiskt inte 
räkna hem investeringskostnaden för projektet i ett kortsiktigt perspektiv. 
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6. Diskussion 
Detta projekt hade till uppgift att ta fram ett dokument som skulle ligga till grund för 
ett framtida ledningsbeslut om att införa en EFB-lösning i bolaget. Arbetet har 
inkluderat att ta fram och beskriva möjligheterna som EFB erbjuder företaget, hur 
regelverket är utformat och hur processen för operativt godkännande går till, samt 
försöka bygga ett business case genom att analysera kostnader som kan relateras till 
EFB för att se om projektet är ekonomiskt för företaget att genomföra.  

Utifrån företagets önskemål fokuserades arbetet mot att använda en tabletbaserad 
lösning som uppges kosta en tiondel av ett fastmonterad Class 2 system.11 För 
användandet av detta analyserades två olika hållare för iPad, där den löstagbara 
hållaren får ses som huvudkandidat med en beräknad investeringskostnad som 
uppgick till endast 17 % av vad den fasta hållaren beräknas kosta att installera över 
hela flygplansflottan. Dessutom ses fördelar med den löstagbara hållaren framför en 
fastmonterad då bolagets flygplansflotta börjar bli till åren kommen och vissa 
flygplansindivider närmar sig maximala tillåtet antalet cykler (start och landning) 
och kommer troligen att fasas ut inom de närmaste åren. Trots detta gick det inte att 
få fram en kortsiktig ekonomisk besparing och därigenom gick det inte att ta fram en 
beräknad återbetalningstid av investeringskostnaden för systemet, vilket var 
motsatsen mot det förväntade resultatet. Efter närmare analys av resultatet så verkar 
det som den största svårigheten med Electronic Flight Bag är att göra ett ”business 
case” på den nödvändiga investeringen av elektronik och installationskostnaden.12 
Enligt uppgifter från andra flygbolag med likartad storlek på flygplansflottan så visar 
det sig att inget av dessa bolag kunnat beräkna några rent ekonomiska besparingar 
vid implementering av EFB-system. Dock skall det poängteras att större bolag likt 
American Airlines har räknat ut att de sparar minst 400.000 gallons (1.514.164 liter) 
JET-A1, värt $12 miljoner USD om året efter att övergått till iPad baserat EFB-system 
samtidigt som 24 miljoner sidor pappersdokumentation har kunnat avlägsnas från 
bolagets flygplan.13 

Men trots att det inte gick att göra ett ekonomiskt ”business case” av implementering 
hos NextJet bedöms effektiviseringsvinsten och kvalitetsökningen genom EFB väga 
upp de faktiska utgifterna och att systemet kommer positivt påverka många andra 
områden inom verksamheten. Bland annat väntas systemet kunna leda till högre 
flygsäkerhet genom att besättningen blir mer fokuserade på att flyga samtidigt som 
arbetsbelastningen minskas i cockpit. Dessutom förbättras ergonomin för piloterna 
eftersom de inte behöver bära på papperskartor till varje flygning samtidigt som 
dokumentation som lagras i flygplanen kan avlägsnas. Minskat antal dokument är 
även bra för miljön då det minskar mängden papper som behöver distribueras och 
revideras samtidigt som flygplanen blir lättare och teoretiskt sett använder mindre 
bränsle under flygning. EFB väntas även förbättra interna kommunikationer samt 
höja kvalitetsnivån på t.ex. den tekniska avdelningen genom övergång till digital 
hantering av underhållsdata. 

                                                        
11 Aviation Today, 2011-06-01 
12 SITA, 2012 
13 American Airlines, 2013-06-24 
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7. Slutsatser 
Trots att arbetet inte kunde påvisa några direkta ekonomiska besparingar är 
uppfattningen att Electronic Flight Bag ger effektiviseringsförbättringar och 
kvalitetshöjande bidrag till verksamheten som väger upp kostnaden för investeringen 
och driften av systemet.  
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8. Rekommendationer 
NextJet har förhoppningsvis genom detta arbete getts tillräckligt med information 
och insikt för att kunna fortsätta sitt arbete med EFB och eventuellt bestämma sig för 
ett system med tillhörande applikationer man kan tänkas använda inom 
verksamheten. Efter att beslut att systemet ska införas har tagits kan bolaget inom 9-
12 månader övergå till helt papperslösa cockpits. 

Det mest ekonomiska sättet för företaget att implementera EFB har visat sig vara 
genom att använda en tabletbaserad lösning, t.ex. iPad, istället för ett traditionellt 
fastmonterat Class 2 system. Genom användning av en löstagbar hållare med 
sugkoppar uppgår investeringskostnaderna endast till cirka en sjättedel av den för en 
fast hållare. Samtidigt binder sig inte företaget till att genomföra dyra modifieringar 
på äldre flygplan som börjar närmar sig ”pensionsåldern” och kan komma ersättas av 
yngre exemplar eller en modernare flygplanstyp i framtiden. 
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