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SAMMANFATTNING 

I den här rapporten redovisas det examensarbete som jag utfört för flygbolaget Widerøe. 

Arbetet går ut på att kontrollera vad som sker då man väljer att öka planeringsintervallet på 

a-checkar.  Flygbolaget önskar få svar på om en ökning av intervallet mellan checktillfällena 

kan leda till en möjlighet att öka flottan. 

I dagsläget har man 11 st. Dash 8 Q400 och ser en möjlig ökning med upp till 3 plan. 

Den ökningen ska vara möjlig utan att man behöver öka hangartillgången eller bemanningen. 

Det som bestämmer hur ofta en check skall utföras är de underhållsuppgifter som har 

kortast underhållsintervall. På Dash 8 är det kortaste intervallet 600 flygtimmar. Således bör 

en check utföras en gång varje 600 flygtimme. Men då det är relativt många 

underhållsuppgifter som kommer att utföras vid varje checktillfälle har man valt att dela upp 

arbetet. Det har man gjort genom att dela varje checkpaket i fyra mindre paket. Det gör att 

man får en uppdelning om 150 flygtimmar istället för 600, samt att man får kortare tid 

mellan varje underhållstillfälle, och vid varje tillfälle färre underhållsuppgifter. 

Uppgiften startade med att ta fram ett nytt checkpaket med 600 flygtimmars intervall. 

Det gjorde jag genom att det befintliga checkpaketet med 150 flygtimmars intervall lades ihop 

till ett checkpaket med 600 timmars intervall. Efter det krävdes ett omfattande arbete för att 

definiera skillnader mellan de olika checkpaketen. Jag började med att räknade på om man 

sparade eller inte sparade tid genom att förlänga intervallet. Efter det optimerade jag hur 

många tekniker som skulle behövas vid varje checkutförande för att sedan räkna ut den totala 

tidsåtgången för varje check.   

Jag kom fram till två möjliga lösningar. Det första alternativet är att använda ett 

Checkprogram på 600 flygtimmars intervall och då öka flottan med två flygplan. Det andra 

alternativet är använda sig av ett checkprogram på 300FH och öka flottan med ett plan. 
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ABSTRACT 

In this report I summarize the thesis, which is about to check what will happen if you 

decide to increase the interval between the a-checks, carried out on the Norwegian airline 

Widerøe. They want to know if an increase in time between the checks can give them an 

opportunity of increasing their aircraft fleet. In the current situation Widerøe has 11  Dash 8 

Q400 and can consider a possible increase of 3 planes. This would be done without the need 

to increase accessibility of the hangars and increase in staff.  

What determines how often a check is performed is the maintenance tasks which has the 

shortest maintenance interval. On the Dash 8 the shortest interval is 600 flight hours. 

Therefore, a check must be performed once every 600 flight hour.  

But since there is so many maintenance tasks that will be performed at every check 

point, Widerøe have decided to divide their checks. They do this by dividing every check-

package into four smaller packages. With this layout they get a breakdown of 150 flight hours 

instead of 600, and so you get less time between maintenance and fewer maintenance tasks 

at each occasion.  

My work started by developing a new checking package of 600 flight hours of interval. I 

did this by merging the existing check-package of 150 flight hour intervals into a checking 

package with 600-hour intervals. After that, it took considerable amount of work to define 

the differences between the various check packages. I started to count on whether you saved 

or not saved time by lengthening the interval. After that I optimized the number of 

technicians needed at each check and then calculated the total time required for each check.  

In the end I came up with two possible solutions. The first option is to use my check 

program with 600 flight hours of interval, and then increase the fleet with two aircrafts. The 

second option is to use a checking program with 300 flight hours of interval and then 

increase the fleet with one aircraft. 
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FÖRORD  

Som en avslutande del i högskoleingenjörsutbildningen i flygteknik på Mälardalens 

Högskola i Västerås skall ett examensarbete om 15 högskolepoäng utföras. 

Jag har utfört mitt examensarbete på det norska flygbolaget Widerøe. Majoriteten av 

arbetet har jag utfört på distans, men vissa besök på ingenjörsavdelningen i Bodø har varit 

nödvändiga för att kunna slutföra detta examensarbete. 

Jag vill tacka min handledare på Mälardalens högskola Tommy Nygren samt Espen Sthal 

och Kjetil Johansen på Widerøe, som alla haft stor betydelse för att jag skulle ha möjlighet att 

slutföra mitt examensarbete.   

 

Västerås, februari 2015 

 

Markus Edkvist 
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NOMENKLATUR  

 

Förkortning  Förklaring  

 

  

A = 150FH  A-checkpaket med intervall på 150 flygtimmar 

A = 600FH  A-checkpaket med intervall på 600 flygtimmar 

AMP   Aircraft Maintenance Programme 

EASA   European Aviation Safety Agency 

FC   Flight Cycles 

FH   Flight Hours 

HP   Högskolepoäng 

MH   Man Hours  

MP   Maintenance Programme  

MPD   Maintenance Planing Data Document 

NVS    Noise and vibration system 

Q400   Quiet 400 

Task   Underhållsuppgift 

Torp   Flygplats i Sandefjord där Q400 underhålls



 

vi 

INNEHÅLL  

 Kapitel / Chapter 1 INLEDNING 1 

1.1 Bakgrund ..............................................................................................................1 

Widerøe ..................................................................................................................................... 1 
Bombardier Dash 8 Q400 ........................................................................................................ 1 
Underhåll .................................................................................................................................. 1 

1.2 Syfte .................................................................................................................... 2 

1.3 Problemställning ................................................................................................. 2 

1.4 Avgränsningar ..................................................................................................... 2 

 Kapitel / Chapter 2 TEORI 3 

2.1 Redogörelse av olika begrepp ............................................................................. 3 

Underhållsprogram .................................................................................................................. 3 
Underhållskrav ......................................................................................................................... 3 
Task och underhållsintervall .................................................................................................... 3 
A-checkar .................................................................................................................................. 3 

 Kapitel / Chapter 3 METODER 7 

3.1 Framtagning av nytt A-checkprogram ................................................................ 7 

Beräkning av tidsbesparning .................................................................................................... 8 

3.2 Användning av MP med 600FH intervall ........................................................... 9 

Beräkning av antal tekniker ..................................................................................................... 9 
Framtagning av faktor ............................................................................................................ 10 

 Kapitel / Chapter 4 RESULTAT 11 

4.1 Vad händer då man ökar intervallet .................................................................. 11 

Utgångsdata ............................................................................................................................. 11 
Tidsåtgång vid användning av A=600FH ............................................................................... 11 
Antal tekniker .......................................................................................................................... 11 
Tidsbesparing .......................................................................................................................... 12 
Uträkning av ökning av flotta ................................................................................................. 12 

 Kapitel / Chapter 5 DISKUSSION 14 

5.1 Aspekter som berör valet av A-checkprogram? ................................................ 14 

5.2 Tidsbesparning och A-checkarnas längd .......................................................... 14 

 Kapitel / Chapter 6 SLUTSATSER 16 

 Kapitel / Chapter 7 REKOMMENDATIONER 17 

7.1 Två lösningar...................................................................................................... 17 

 Kapitel / Chapter 8 TACK 18 

 Kapitel / Chapter 9 REFERENSER 19 

 Kapitel / Chapter 10 Bilagor 20 

10.1 Bilaga 1 .......................................................................................................... 21 

Tidsåtgång 150FH ................................................................................................................... 21 



 

vii 

10.2 Bilaga 2 .......................................................................................................... 23 

Tidsåtgång 600FH .................................................................................................................. 23 

10.3 Bilaga 3 .......................................................................................................... 24 

Tidsåtgång 300 FH ................................................................................................................. 24 

 



 

1 

Kapitel / Chapter 1  

INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

Widerøe 

Widerøe är ett norskt flygbolag och nordens största regionala flygbolag. De opererar i 

dagsläget med 42 stycken Dash 8 varav 11 stycken är av modellen Dash 8 Q400. Majoriteten 

av flygningarna sker inrikes i Norge, men det finns även enstaka linjer till Sverige och 

Danmark.  

Huvudkontoret är beläget i Bodø, där den största delen av de anställda jobbar och där 

den största delen av underhållet sköts. De innehar eget part 145 kontrakt1 och sköter därför 

mycket av underhållet själva. Underhållet av Dash 8-100/200/300 sköts i Bodø medan 

underhållet på Dash 8-400 sköts på Sandefjord flygplats en bit utanför Oslo. Idag utför man 

endast A och B checkar på Q400 medan man köper de tyngre underhållet av ett holländskt 

underhållsbolag. Man vill dock expandera verksamheten och även sköta det tyngre 

underhållet själv.[1] 

 

Bombardier Dash 8 Q400 

Dash 8 är ett tvåmotorigt turbopropflygplan som började tillverkas av Bombardier år 

1984. 1996 utrustades flygplanen med NVS - Noise and vibration system. Detta gjorde Dash 

8 till ett av det tystaste turbopropflygplanen på marknaden. De fick då namnet Dash 8 Q400 

där Q:et står för Quiet.[2] 

Widerøes Dash 8 drivs av två stycken Prat and Whitney motorer som vardera producerar 

cirka 5000 hk. Det ger flygplanet en maxhastighet på 667 km/t. [3] 

 

Underhåll  

För att ett flyplan skall anses vara säkert och luftvärdigt krävs det att det underhålls på 

ett korrekt och godkänt sätt. Det finns olika typer av underhåll, oplanerat och planerat. I 

denna rapport kommer endast det planerade underhållet att beröras. Det planerade 

underhållet består bland annat av A, B, C- och D- checkar. A och B- checkar klassas som den 

lättaste typen av underhåll medan C och D klassas som tyngre underhåll. I denna rapport 

berörs endast a-checkar.  

Ett A-checkprogram består av en mängd olika underhållsåtgärder med olika 

inspektionsintervall som satts ihop till olika paket. Inspektionsintervallet mellan de olika 

checktillfällena bestäms av de underhållsuppgifter som har kortast intervall. Det kortaste 

                                                        

1 Part 145 organisation - Organisation som är godkänd att utför underhåll. Se kapitel 2 för mer 
 information 
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inspektionsintervallet på Q400 ligger på 600 Flight hours [4]. Således bör intervallet mellan 

paketen vara 600FH. 

Eftersom man anser att det är för många underhållsuppgifter som kommer att behöva 

utföras vid varje underhållstillfälle har man valt att dela upp arbetet. Det gör man genom att 

dela upp underhållsuppgifterna i varje paketet till mindre paket med kortare 

planeringsintervall. På Widerøe har man valt att dela upp arbetet på 4, och får således ett 

intervall på 150FH.[5][6] Det gör man för att spar tid vid checktillfällena, men följden blir att 

man måste utföra checkarna oftare istället.2  

1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet var att se vad skillnaden skulle bli då man förlänger 

intervallet mellan underhållstillfällena. Dash 8 har ett underhållsintervall på 600FH. Detta 

intervall har Widerøe delat upp i fyra mindre paket för att minska tidsåtgången vid 

underhållstillfällena. Man får då ett intervall på 150FH. Man vill veta vad effekten skulle bli 

om man inte delade upp arbetet. Samt om det kan leda till att man skulle kunna öka 

flygplansflottan. Man kan tänka sig en ökning med upp till tre flygplan. 

 

1.3 Problemställning  

Innan projektarbetets start definierade jag och min handledare på Widerøe vad 

projektets syfte var och vad slutresultatet väntades ge svar på.  

Examensarbetet väntas ge svar på dessa frågor: 

 Hur stora skulle A-checkpaketen bli om man använde sig av ett paket med 600 

timmars intervall. Skulle det vara möjligt att utföra dem på bestämd utsatt tid. 

 Vad skulle konsekvenserna bli om man beslutade sig av att använda sig av längre 

planeringsintervall, och skulle en ändring av intervallet mellan a-checkarna leda till 

att man skulle kunna öka flottan. 

1.4 Avgränsningar  

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och kommer att utföras under tio 

veckors heltidsstudier. Det medför en del avgränsningar då uppgiften skall vara anpassad 

efter tidsramen.  

Vid uträkningar har hänsyn inte tagits till vilka olika certifikat de olika teknikerna har, 

utan det är beräknat på att alla tekniker har fått behörighet att utföra alla uppgifter. 

Under arbetets gång har endast hänsyn tagits till utförandet av A-checkar. Om man 

skulle genomföra denna förändring skulle man vara tvungen att ta hänsyn till de andra 

tyngre checkarna.  

För att underlätta vid beräkning och jämförelse mellan de olika underhållsprogrammen 

har en jämn utspridning mellan checkarna antagits.  

                                                        

2 Se bild 3 för exempel på hur detta fungerar 
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Kapitel / Chapter 2  

TEORI 

2.1 Redogörelse av olika begrepp 

Underhållsprogram   

För att ett flygplan överhuvudtaget skall få flyga krävs det att det underhålls. Alla 

flygplan underhålls efter ett givet underhållsprogram. Ett underhållsprogram skall innehålla 

information om allt underhåll som skall utföras, inklusive frekvens på hur ofta det skall 

utföras [7]. På större flygplan innehåller oftast underhållsprogrammet även ett 

tillförlitlighetsprogram. Underhållsprogrammet måste vara godkänt av myndigheten och 

skall ses över kontinuerligt och ändras när så behövs [7][8]. 

Underhållskrav 

Som jag tidigare påpekat måste ett flygplan underhållas för att det skall få flyga. Det är 

flygplanets ägare som ansvarar för att flygplanet är underhållet [7]. Vanligtvis köper man 

underhåll av en underhållsverkstad, men det finns även flygbolag som har egen verkstad och 

således sköter underhållet själva. För att en organisation skall få underhålla ett flygplan i 

Europa krävs det att de är godkända och följer de minimumkrav som EASA ställer på en Part 

145 – underhållsorganisation [8]. Dessa krav kan exempelvis vara krav på anläggningar, 

personal, utrustning m.m. För att en underhållsverkstad skall kunna utföra underhåll krävs 

det att de har tillgång till flygbolagets underhållsprogram [8]. 

Task och underhållsintervall 

En task är det samma som en underhållsuppgift.  En task kan exempelvis vara att man 

skall utföra en visuell inspektion av ett noshjul. Varje task har ett intervall på hur ofta den 

skall utföras.  Detta kallas underhållsintervall. Just denna task har på Dash 8 ett intervall på 

600 FH[4], vilket betyder att man måste utföra en visuell inspektion av noshjulet varje 

sexhundrade flygtimme. 

A-checkar 

Ett A-checkprogram består av en mängd olika underhållsåtgärder med olika 

inspektionsintervall som satts ihop till olika paket. Det är de underhållsuppgifter med kortast 

intervall som bestämmer hur ofta de olika paketen måste utföras. 

Det fins två olika typer av checkpaketutföranden, standard samt equalized. I ett 

standardutförande utför man alla underhållsuppgifter med ett visst underhållsintervall, när 

tiden för det intervallet har passerat. En utförligare förklaring av det syns i bild 1. 

 De gröna staplarna innehåller underhållsuppgifter som har ett inspektionsintervall på 

600FH, de gula 1200FH, de blåa 1800FH och de röda 3600FH. A1, A2, A3 och så vidare 

motsvarar varsitt paket.   

Vid A1 utförs alla underhållsuppgifter som har ett intervall på 600FH. Vid A2 utförs alla 

dessa igen eftersom det gått 600FH sedan de senast utfördes. Nu utförs även alla 

underhållsuppgifter med ett intervall på 1200FH. Vid A3 utförs alla 600FH igen plus alla 

med ett intervall på 1800FH.  Vid A4 utförs förutom alla tasks med 600FH intervall även alla 
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med 1200FH intervall, eftersom det var 1200FH sedan sist de utfördes(A2). Vid A5 utförs 

alla tasks med 600FH igen. Vid A6 utför alla underhållsuppgifter med ett intervall på 600FH, 

1200FH (1200FH sedan senast de utfördes). Alla tasks med 1800FH (1800FH sedan senast 

de utfördes). Man utför nu även alla underhållsuppgifter med ett intervall på 3600FH.  Vid 

4200FH börjar man om och utför A1 igen. Av allt att döma gör detta så att varje paket tar 

väldigt olika lång tid att utföra, därför väljer man ofta att använda sig av ett så kallat 

"equalized program". 

 

 

I ett equalized program väljer man, till skillnad från standardprogrammet, att sprida ut 

de olika underhållsuppgifterna så att alla tasks med ett visst intervall inte måste utföras vid 

samma tillfälle. Eftersom det dock fortfarande är de tasks som har kortast intervall som 

bestämmer hur ofta varje paket skall utföras kommer alla dessa uppgifter vara tvungna att 

utföras vid varje tillfälle. Nedan visas en bild på hur ett equalized program kan se ut (Bild 2). 

Färgerna i de olika staplarna motsvarar samma som i tidigare bild. Vid paket A1 utförs alla 

tasks med underhållsintervall på 600FH, hälften av alla underhållsuppgifter med 1200FH 

intervall, en tredjedel av alla underhållsuppgifter med intervall på 1800FH samt en sjättedel 

av alla underhållsuppgifter med ett intervall på 3600FH intervall. Vid A2 utför man alla tasks 

med 600FH intervall igen, resterande delen av 1200FH uppgifterna, nästa tredjedel av 

1800Fh uppgifterna samt nästa sjättedel av 3600Fh uppgifterna. På samma sätt fortsätter 

man sedan tills man kommer till A6. Då har alla underhållsuppgifter utförts. Som bilden 

visar ger det en jämnare utspridning av underhållsuppgifterna samt en jämnare 

tidsfördelning. 

BILD 1: STANDARDISERAT CHECKPAKET  

FH 

Arbetsmängd 
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Om man anser att varje paket tar för lång tid att utföra kan man välja att dela upp 

arbetet ytterligare.  Det gör man genom att dela upp varje paket. Exempelvis kan man välja 

att dela upp arbetet i varje paket på hälften. Då skulle man bara utföra halva A1 vid 300FH 

och resterande del av A1 vid 600FH. Sedan skulle man utföra halva A2 vid 900FH och sista 

delen av A3 vid 1200FH o.s.v.  På så vis hamnar nu A1 vid 300FH och A2 vid 600FH o.s.v. 

 

 

  

Tidigare A1. Hälften 

av tasksen utförs nu 

vid 3000FH och 

resten vid 600FH 

Tidigare A2. Hälften 

av tasksen utförs nu 

vid 900FH och 

resten vid 1200FH 

 

BILD 3: UPPDELNIGA AV CHECKPACKETEN   

BILD 2: EQUALIZED CHECKPAKET 

Arbetsmängd 

FH 

FH 

Arbetsmängd 
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Det gör så att varje tillfälle inte tar lika lång tid att utföra. Man får dock utföra checkarna 

oftare istället. Denna metod använder man sig av på Widerøe idag. Men man har valt att dela 

upp paketen i fyra istället för två. Det gör så att checkarna utföras vid 150 FH intervall. 

600FH/4 = 150 FH. Man får då ett planeringsintervall på 150FH.[9] 
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Kapitel / Chapter 3   

METODER 

Den första delen i projektet var att jag besökte Widerøes huvudkontor i Bodø, Norge. När jag 

kom dit träffade jag min handledare, Espen Sthal som presenterade flygbolaget och visade 

mig runt på området. Jag fick också träffa de anställda på ingenjörs- och planerings-

avdelningen, som gav mig ytterligare information om företaget samt om hur det planerade 

underhållet planeras och utförs.  

Vi definierade sedan vad projektet skulle gå ut på och vad slutresultatet förväntades bli. Jag 

tilldelades olika manualer som jag skulle behöva vid det fortsatta arbetet. De manualer jag 

kom att ha användning av var: 

 Den del av Widerøes AMP som beskriver hur de utför sina A-checkar i 

dagsläget.  

Den användes för att, innan arbetet startade, få en överblick av hur arbetet med a-

checkarna sköts nu och på så vis förstå hur de valt att dela upp arbetet. 

  MPD för Dash 8 Q400.  Den använde jag för att kontrollera hur lång tid varje 

task i checkprogrammet tog att utföra, för att sedan räkna ut den totala tiden för 

varje checktillfälle. 

 Widerøes A-checkprogram med de olika checkarna. Efter att den totala 

tidsåtgången räknats ut med hjälp av tiderna angivna i MPD, användes den för att 

ta fram nytt A-checkprogram med kortare intervall mellan checkarna 

 

3.1 Framtagning av nytt A-checkprogram  

För att definiera vilka skillnader som kan tänkas uppstå när man väljer att använda sig 

av ett checkprogram med längre inspektionsintervall, fick jag börja med att räkna ut den 

totala mantiden för varje checktillfälle i det underhållsprogram som Widerøe använder sig av 

idag. Jag använde mig av tiderna som fanns angivna i MPD för att kontrollera hur lång tid 

varje task tar att utföra, för att sedan räkna ut den totala tidslängden för varje checktillfälle. 

Här uppstod dock ett problem då det fanns 15 underhållsuppgifter som ej fanns angivna i 

MPD. Efter kontakt med Espen Stahl, Maintence Engineer på Widerøe fick jag reda på dessa 

underhållsuppgifters respektive tid. Det visade sig att detta var flygbolagets egna tasks.  Den 

totala mantiden för de olika checkpaketen sammanställdes i ett Excelark. Tiden för 

checktillfällena varierade mellan cirka 4 och 15MH. Den totala tidsåtgången för detta 

presenteras i form av ett stapeldiagram i Bilaga 1.  

 Sedan användes det befintliga checkprogrammet för framtagning av ett med 600FH 

intervall. Det var inte ett helt nytt checkprogram som togs fram, då det inte var arbetets 

huvuduppgift. Det handlade snarare om en hopslagning av de olika paketen i det befintliga 

checkprogrammet. De fyra första checktillfällena i deras program blev det första 

checktillfället i mitt program (Bild 4). Detta medgav dock vissa problem då Widerøe hade 

minskat underhållsintervallet på en task. Den berörda underhållsåtgärden var: "Functional 
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Check of the Brake Accumulator Pre-charge Pressure". Detta behövdes enligt tillverkarnas 

MPD endast kontrolleras varje 3600FH. Widerøe hade satt ett intervall på 150FH. 

För att lösa detta sattes underhållintervallet till 600FH. Detta MP sammanställdes även 

det i ett Excelark och finns bifogat i bilaga 2. Den totala tidsåtgången för underhålls-

programmet på 600 timmars intervall låg på cirka 30MH.    

 

BILD 4: VISUEL BILD AV UPPDELNINGEN 

 

Beräkning av tidsbesparning  

När tidsåtgången för de båda A-checkprogrammen var uträknade, definerade jag vilka 

skillnader som fanns mellan dem samt kontrollerade om man spar eller förlorar tid genom 

att använda sig av något av programmen.  

Då varje task alltid kommer att ta lika lång tid att genomföra, oberoende av intervall, 

spelar det ingen roll om intervallet är på 150FH eller 600FH. Däremot krävs omfattande 

ställtider för att förbereda arbete på såväl plan som hangar. Det beräknas att det krävs cirka 

två mantimmar i förberedande tid per tillfälle. Dessutom spar man tid genom att det är en 

underhållsåtgärd som nu endast kommer att utföras vid varje 600FH istället för varje 150FH 

som det var tidigare. Denna beräknas ha en tidsåtgång på 0.2MH. Det medför i sin tur att 

man spar 6.6MH per check på: A = 600FH. Med denna tid räknade jag sedan ut vad en 

ökning av ett plan skulle leda till. 

 

(         )                                    

 

Eftersom ett längre inspektionsintervall kommer att leda till att varje underhållstillfälle 

kommer att ta längre tid, kommer även fler tekniker att behövas vid varje tillfälle. Det medför 

att det är väldigt viktigt att planera a-checkarna så att det blir en jämn spridning mellan dem, 

för att inte behöva anställa fler tekniker.  

Att använda sig av ett planeringsintervall på 600FH motsvarar, med den flygtid som 

planen flyger idag, att de skall tas in på check cirka en gång var 180: onde dag. Det betyder att 

planen kommer att tas in på underhåll cirka en gång per halvår.  För att få en uppfattning om 

hur ofta planen skall tas in på underhåll, och för att få en bild över hur många checkar som 

kommer att behöva utföras under ettårsperiod, gjordes en enkel planering av a-checkarna. 

Utifrån denna räknades det sedan ut hur mycket tid man spar på att använda sig av 600FH 

och vad en ökning av ett plan skulle ge i mantimmar. Detta för att se om tidsbesparingen 
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skulle kunna leda till en ökning av flygplansflottan. Resultatet av detta presenteras i nästa 

kapitel.          

3.2 Användning av MP med 600FH intervall 

När jag räknat ut hur mycket tid man spar genom att använda sig av ett underhålls-

program med 600 flygtimmars intervall, räknade jag på om det skulle vara fysiskt möjligt att 

använda sig av detta program. Det berodde på hur lång tid varje check skulle ta, den mängd 

personal som man har i dagsläget samt hangartillgång.  

Flygbolaget har 11 stycken Q400, men hur många tekniker samt hur hangarsituationen 

såg ut i Sandefjord hade jag ingen uppfattning om. Jag kontakta då Kjetil Johansen som 

arbetar som produktionsplanläggare för Q400 på Torp. Av honom fick jag information om att 

de hade 34 st. tekniker anställda i Sandefjord samt att de hade en plats i en hangar där de 

hade lämplig utrustning för utförande av A-checkar. Dessa faktorer gjorde så att man inte 

kunde utföra flera checkar samtidigt. 

I en så pressad bransch som flygbranschen är, är det viktigt att man inte har flygplan 

som står stilla på marken. Därför utför man nästan alltid A-checkar under natten när man 

inte flyger. Så är även fallet på Widerøe.  Man kan ta in planen på A-check vid cirka 22-tiden 

på kvällen, sedan måste planet vara tillbaka på plattan vid cirka 6-tiden på morgonen, då de 

första flygningarna skall göras. Det betyder att man har ungefär åtta timmar på sig att utföra 

hela A-checken. 

För att räkna ut den totala tidsåtgången för en a-check användes nedanstående formel. 

 

                 
           (  )        

              
  

Beräkning av antal tekniker 

För att räkna ut den totala tidsåtgången behöver man veta hur många tekniker som 

behöves vid utförandet av en check. I dagsläget när man använder 

sig av A=150FH, är det beroende på check, antingen tre eller 

fyra tekniker som arbetar.  

För att räkna ut hur många tekniker som behövdes delade 

jag upp tasksen i de olika checkpaketen i förhållande till den zon 

som de berörde (se bild 5 & 6). På så vis fick jag en uppfattning 

av hur många underhållsåtgärder som berörde ett visst område. 

Enligt Kjetil Johansen blir det svårt att vara fler än tre tekniker 

på en zon. Vissa underhållsuppgifter kräver dock flera personer 

medan de flesta kan utföras av en person.  

När uppdelningen var klar märkte jag att det var många 

uppgifter som låg inom samma område och ansåg därför att det 

var bättre att en tekniker utförde dessa än att flera tekniker 

arbetade inom samma område.  

 

  

BILD 5: EXEMPEL PÅ UPPDELNING 
FRÅN CHECKPAKET  
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Framtagning av faktor  

När den totala tiden skall räknas ut används en faktor, den finns för att det annars finns 

en risk att vissa saker tar längre tid en vad som är tänkt, eller för att åtgärda en nyupptäckt 

finding3. För uträkning av den totala tidsåtgången har i denna rapport en faktor på två 

använts.  

                                                        

3 Finding - identifierad defekt eller anmärkning 

BILD6: UPPDELNING PÅ Q400 
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Kapitel / Chapter 4  

RESULTAT  

4.1 Vad händer då man ökar intervallet 

Utgångsdata 

För att svara på frågan om en ändring av planeringsintervallet skulle leda till att det är 

möjligt att öka flygplansflottan, började projektet med att räkna ut tidsåtgång för såväl deras 

befintliga, samt mitt framtagna A-checkprogram. Tanken var att jag skulle presentera de 

olika programmen i en bilaga men på grund av att det är konfidentiellt presenteras de istället 

i bilaga 1-och 2, två diagram, ett för varje A-checkprogram. Där kan man läsa hur lång tid 

varje checktillfälle tar i de båda programmen. Det har ingen större betydelse att göra på detta 

sätt då den mesta delen av de antaganden och slutsatser jag kommit fram till grundat sig på 

just tidsåtgången och inte vilka tasks som utförs i de olika paketen. 

För att arbetet skulle var genomförbart fanns viss ursprungsdata som projektet skulle 

anpassas efter. I nedanstående tabell redovisas dessa. 

 

Antal Flygplan Antal tekniker Platser att utföra A-check på 

11St 32st 1st 

 

Tidsåtgång vid användning av A=600FH 

Att ändra planeringsintervallet på a-checkarna skulle leda till många förändringar. Den 

största förändringen skulle vara att checkarna kommer att ta längre tid att utföra, dock 

kommer de inte att behöva utföras lika ofta, då en större del av åtgärderna utförs vid ett och 

samma tillfälle. Nedan syns en tabell av hur lång genomsnittlig tid en check tar med de olika 

intervallen. 

Genomsnittlig tid 150FH Genomsnittlig tid 600FH 

10,1h 33,7h 

 

Antal tekniker 

Eftersom varje A-check nu kommer att ta längre tid, kommer det att krävas flera 

tekniker vid varje checktillfälle.  I förra kapitlet gjordes en beräkning på hur många tekniker 

som kommer att behövas vid varje checktillfälle genom att dela upp de olika 

underhållsuppgifterna i varje checkpaket i förhållande till den zon de berörde. Efter 

analysering kom jag fram till att åtta tekniker skulle vara optimalt för att checkarna skall 

kunna utföras så snabbt som möjligt, samtidigt som det inte skulle vara för trångt vid 

utförandet. 
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När jag kommit fram till att åtta tekniker var optimalt vid checkutförandet räknade jag 

ut hur lång tid varje check kommer att ta. Som bild 7 visar kommer utförandet att ligga på 

drygt 8 timmar per check om det är åtta tekniker som arbetar, samtidigt som man använder 

sig av en faktor på två.  

 

Tidsbesparing 

Man spar 6.6MH per A-check då man använder sig av ett intervall på 600 flygtimmar 

istället för 150 flygtimmar. Det i sin tur leder till att man spar 79,2MH under en A-

checkperiod. Det betyder att om man använder sig av A = 600FH spar man lite mer än två 

checkar under ett flygplans A-checkperiod, om man räknar med att en A-check tar cirka 33 

mantimmar att utföra.    

                                                                    

 

Uträkning av ökning av flotta 

Att använda sig av ett A-checkprogram med ett intervall på 600 timmar motsvarar i 

princip att ett flygplan kommer att tas in på A-check ungefär en gång per halvår. Det betyder 

att om man bestämmer sig för att köpa ett extra plan, kommer det att leda till att man måste 

utföra en extra A-check under varje halvårsperiod. Således betyder det att en ökning av två 

plan ger en ökning med två checkar osv.  

 

 

 

 

 

 

 

BILD 7: A-CHECKARNAS TIDSÅTGÅNG 
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I ovanstående diagram visas den sammanlagda checktiden under en halvårsperiod, 

beroende på hur många flygplan man räknar med att ha och vilket underhållsintervall man 

bestämmer sig för att använda. 444 mantimmar är den tid det tar idag, när man använder sig 

av A=150FH. För uträkning av detta har den genomsnittliga tiden för utförandet av en A-

Check använts. 

MH 

BILD8. DIAGRAM ÖVER TIDSÅTGÅNG 
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Kapitel / Chapter 5  

DISKUSSION  

Efter framtagning och analysering av insamlad data skulle jag göra mig en uppfattning om en 

ändring av planeringsintervallet skulle kunna leda till att man kan öka flygplansflottan.  

Relativt tidigt in i projektet märkte jag att man sparade tid genom att använda sig av ett 

program med längre planeringsintervall. Dock skulle en ökning kanske inte vara möjlig på 

grund av många andra olika aspekter. 

5.1 Aspekter som berör valet av A-checkprogram? 

Även om denna uppgift har begränsats till att endast beröra A-checkar måste man ändå 

vid beslutsfattandet vara medveten om att det finns många olika aspekter som påverkar 

vilket intervall man väljer att använda. Nu när Widerøe beslutat att börja utföra C-checkar 

själva, kommer hangaren att vara upptagen vid flera och längre tillfällen, vilket eventuellt kan 

göra att man föredrar ett kort intervall på a-checkarna.   

Att utföra checkar med längre planeringsintervall innebär att det kan ta längre tid innan 

man upptäcker ett fel. Det skulle kunna göra så att man väljer att använda sig av det kortare 

planeringsintervallet, men eftersom det från myndighetshåll är godkänt att använda sig av ett 

intervall på 600FH anser jag att det inte skulle vara några problem att använda sig av ett 

sådant program. 

Självklart spelar även ekonomin en stor roll om man bestämmer sig för att använda sig 

av det ena eller det andra checkprogrammet. Huruvida man spar pengar eller ej vet jag inte, 

då jag inte är ekonom, däremot kommer en ändring av planeringsintervallet att leda till vissa 

kostnader under omställningsfasen. Det längre underhållsintervallets a-checkar tar lite för 

lång tid att utföra. Att ha flygplanen på check istället för att de är ute och flyger innebär en 

förlustaffär, vilket talar för A=150FH fördel.  

5.2 Tidsbesparning och A-checkarnas längd 

Genom att använda sig av det längre intervallet spar man tid. Som man kan se i bild 8, är 

det fullt möjligt att öka flottan med två plan om man använder sig av A=600FH. Jag tolkar 

det som att man kan öka flottan med två flygplan om man bara tar hänsyn till den tid man 

spar. 

Man kan dock se att en förlängning av intervallet även gör så att checkarna kommer att 

ta lite längre tid att utföra.(Bild 7). Eftersom checkarna tar lite för lång tid att utföra ställde 

jag mig frågan om en förlängning av intervallet var rätt väg att gå. Eftersom tidsåtgången 

endast överskrids med cirka halvtimmen tror jag det, men att förlänga intervallet till 600FH 

kanske inte är den bästa lösningen. Jag tror att ett A-checkprogram med ett planerings-

intervall på 300FH förmodligen skulle vara en bättre lösning. Ett planeringsintervall på 

300FH skulle självklart inte kunna ge en ökning med två flygplan, men jag tror att det skulle 

vara möjligt att öka flottan med ett flygplan. Dessutom skulle checkarna inta ta fullt så lång 
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tid att utföra som de gör vid 600FH. För att få en fingervisning om hur lång tid ett sådant A-

checkapaket skulle ta, se bilaga 3.  
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Kapitel / Chapter 6  

SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att kontrollera om en förlängning av tidsintervallet mellan A-

checktillfällena skulle kunna leda till en ökning av flygplansflottan, utan att anställa fler 

tekniker eller att öka hangartillgången. Widerøe hade som mål att få detta kontrollerat, då 

man i dagsläget önskar öka flygplansflottan, men inte har möjlighet att införskaffa flera 

hangarer eller att anställa fler tekniker.  

Den slutsats jag har kommit fram till är att man genom att använda sig av ett  

A-checkpaket med längre intervall mellan checktillfällena kan öka flygplansflottan med två 

flygplan. Det grundar jag på att den totala tidsåtgången för A-checkarna är lägre när man 

använder sig av A=600FH med 13 plan, än den tidsåtgång man har i dagsläget med A=150FH 

och elva plan.(Bild 8). Det som dock talar emot att man skall använda sig av ett längre 

intervall är att tidsåtgången för varje checktillfälle kommer att ta lite längre tid att utföra än 

de åtta timmar som man på Widereøe vill att de skall utföras på. Men eftersom tiden endast 

överskrids med 30-40 minuter anser jag att en ökning skulle vara möjlig. Om man beslutar 

att göra detta måste man vara medveten om att detta skulle göras på bekostnad av att 

checkarna kommer att ta lite för lång tid att utföra.  
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Kapitel / Chapter 7  

REKOMMENDATIONER  

I slutsatsen jag har redovisat ovan har jag i första hand tagit hänsyn till flygbolaget Widerøes 

önskemål om en ökning av flygplansflottan. Slutsatsen förklarar därför vad som är den bästa 

lösningen enligt önskemålet. Nedan beskriver jag vad jag rekommenderar, och om jag anser 

det möjligt att öka flygplansflottan genom att använda sig av ett A-checkprogram med längre 

inspektions-intervall. Samt hur jag anser att man skall gå tillväga om man bestämmer sig för 

att ändra intervallet mellan A-checkarna.  

7.1 Två lösningar 

Som jag tidigare berättat spar man tid genom att förlänga intervallet, vilket leder till att 

man kan öka flottan med två plan. Det som talar emot användning av ett A-checkprogram 

med intervall på 600FH är att checkarna kommer ta lite för lång tid att utföra. Därför anser 

jag att man skall börja med att ändra planeringsintervall på några plan utan att öka flottan 

och om det visar sig att checkarna inte kommer att ta för lång tid kan man sedan öka flottan 

med två plan.  

Om det visar sig att en förlängning av intervallet kommer att leda till att checkarna tar 

för lång tid att utföra kan man använda sig av ett A-checkprogram med ett intervall på 

300FH, som jag beskriv i tidigare kapitel. Det anser jag skulle vara bra, då jag tror att en 

förlängning av intervallet är rätt väg att gå om man vill öka flygplansflottan utan att anställa 

fler tekniker.  Det skulle dock krävas visst arbete med detta A-checkpaket innan man 

bestämmer sig för att använda sig av det.  

De lösningarna jag kommit fram till är: 

 Prova använda sig av A=600FH, och öka flottan med två plan om det visar sig att 

checkarna ej tar för lång tid. 

 Använda sig av A-checkprogram med 300 flygtimmars intervall, och öka flottan 

med ett plan.  
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Kapitel / Chapter 8  

TACK 
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Kapitel / Chapter 9  
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Kapitel / Chapter 10  

Bilagor 
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10.1 Bilaga 1 

Tidsåtgång 150FH 
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10.2 Bilaga 2 

Tidsåtgång 600FH 
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10.3 Bilaga 3 

Tidsåtgång 300 FH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


