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Abstract 
 

Presently Sjöfartsverket do their maintenance according to a standard program, which means that 

every maintenance task will be done when the task limit occurs. This leads to a very long downtime 

for the aircraft in some occasions and very short downtime in others. The goal with this work is to 

reach a higher regularity of the aircraft operation. To reach a higher regularity for the operational 

needs, this work will present a hypothetic better maintenance concept for Swedish Maritime 

Administration. The concept is based on equalized maintenance structure, which means that every 

maintenance occasions are meant to take the same time to perform. This result will lead to easier 

planning and better maintenance overview of the aircraft operation. Different types of results have 

been presented depending on the size of the check cycle or if the engineering unit at the helicopter 

organization is going to use a reliability program in the future or not. Two with different types of 

check cycles and one, which can be considered as a future goal when a potential reliability program is 

in use.   

 

The work of the equalized maintenance structure takes airworthiness limitation tasks in consideration 

and put them as “drop outs” besides the check cycle itself because of the high criticality in those items. 

Excel has been used to store and sort all the maintenance tasks, which are considered in this work, and 

pivot tables have been used to get an overview of the number of tasks in each interval. An aircraft 

reliability program has been suggested in the future due to the changes in escalation of intervals gives 

Sjöfartsverket the opportunity to optimize their equalized structure even further with less reduction of 

task intervals, a better task spread out and higher operational safety. 

Sammanfattning   
 

I dagsläget utför Sjöfartsverket sitt underhåll enligt standardprogram, vilket innebär att 

underhållsåtgärderna utförs vid det underhållstillfälle då intervallet har löpt ut. Detta leder till en 

väldigt hög varians av hangartid vid underhållstillfällena, då man tvingas slå ihop en stor mängd 

underhållsarbeten vid vissa tillfällen och mindre vid andra tillfällen. Målet med arbetet är att öka 

regulariteten inom organisationens operation. För att öka regulariteten har detta arbete presenterat ett 

hypotetiskt bättre koncept för Sjöfartsverket. Konceptet är baserat på en fasad checkstruktur, vilket 

innebär att alla underhållstillfällen ska ta lika lång tid att utföra. Resultatet av detta leder till enklare 

planering och bättre underhållsmässig överblick inom organisationen. Olika resultat har presenterats 

beroende på checkcykelns storlek samt om organisationen i framtiden kommer att använda sig av ett 

Reliability-program eller inte. Två med olika typer av checkcykler och ett tredje resultat baserat på ett 

potentiellt framtida mål baserat på ifall organisationen använder sig av ett Reliability-program.  

 

Arbetet har tagit hänsyn till alla underhållsåtgärder som ingår i kategorin Airworthiness Limitiations 

och placerat dessa som fria rutiner på grund av den högre kritikaliteten inom dessa åtgärder. I arbetet 

har Excel används som bas för att sortera och orientera samtliga berörda underhållsåtgärder som 

beaktas i detta arbete. Pivottabeller har används för att samla data från underhållsåtgärderna och få en 

överblick av dess intervall och antal. Ett framtida Reliability-program har föreslagits eftersom 

Sjöfartsverket med hjälp av detta kan optimera den fasade checkstrukturen. Genom att förlänga 

eventuella intervall som leder till mindre reducering av intervallen samt en bättre utspridning av 

underhållsåtgärder och en mer driftsäker operation.  



Nomenklatur 
AD Airworthiness Directive 

AL Airworthiness Limitations 

AMP  Aircraft Maintenance Programme 

CAMO  Continuing Airworthiness Management Organisation 

CMR  Certificate Maintenance Requirements 

DI Detailed Inspection 

DT  – Discard Time 

EASA  European Aviation Safety Agency 

Equalized checkstruktur Fasad checkstruktur 

FC Functional Check 

FH  Flight Hours 

FRÄD  Flygräddning (Försvarsmakten) 

GVI General Visual Inspection 

MI  Mandatory Items 

MPD  Maintenance Planning Document 

MRB Maintenance Review Board 

NAA  National Aviation Authority 

OC  Operational Check 

SAR Search and Rescue 

SB  Service Bulletin 

SI Special Inspection 

SOI Sjöfartsverket Originated Inspection 

TC Type Certificate 

YE  Year 
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1. Inledning  
 

Alla som opererar stora eller kommersiella luftfartyg måste underhålla sina luftfartyg enligt 

föreskrivna regler från i detta fall EASA. Hur luftfartyget ska underhållas bestäms av 

typcertifikathållaren (TC-hållare). TC-hållaren är i detta fall från EASA det företag som fått sitt 

luftfartyg eller sin produkt certifierat för användning inom tidigare nämnda område. Certifikatet har i 

detta fall blivit utgivet av EASA, och operatören ska följa EASA:s regelverk för CAMO och Part 145-

verksamhet på ett korrekt sätt. CAMO har ett tillstånd som ges ut av EASA till den administrativa 

avdelningen som ser till att alla arbetsmetoder utförs i enlighet med föreskrifterna. Part 145-

organisationen är en certifierad verkstad som uppfyller EASA:s krav för att få utföra certifierat 

underhåll.  I CAMO-ansvaret ingår det att se till så att alla underhållsåtgärder utförs av en godkänd 

Part 145-organisation inom de angivna kraven från TC-hållaren vilket ska garantera att luftfartyget 

förblir luftvärdigt vid varje givet tillfälle. När och under vilken fördelning dessa underhållsåtgärder 

ska utföras redovisas i en checkstruktur eller även kallat ett checkprogram. Dessa program kan byggas 

upp och struktureras på olika sätt som ger olika fördelar och nackdelar. I denna rapport kommer en 

fasad checkstruktur för samtliga underhållsåtgärder som ligger vid intervallen 50FH till 600FH/1 YE 

att utföras. 
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1.1 Problemformulering 
 

Översiktligt handlar problemet om att Sjöfartsverket önskar hitta någon form av förändring för ökad 

regularitet. Eftersom den nya helikopterflottan idag är så pass nyinsatt har den större delen av 

resurserna på Sjöfartsverket gått åt till att utbilda besättningar samt mycket övrigt administrativt arbete 

kring den nyinsatta helikoptertypen. 

 

Idag opererar Sjöfartsverket sina helikoptrar nästan helt under TC-hållarens Standard Maintenance 

program. Det innebär att nästan alla underhållsåtgärder utförs vid det underhållstillfället då 

flygtimmarna för helikoptern uppnår intervallet för underhållsåtgärden. I vissa fall kombineras 

underhållsåtgärderna ihop med andra i samband med ett omfattande underhållstillfälle. Översiktligt ser 

det nuvarande checkpaketen ut som diagram 1, Standard checkstruktur. 

 

 Diagram 1, Standard checkstruktur 

 

Detta innebär att var 50:e FH fordras ett underhåll på samtliga helikoptrar vilket motsvarar ungefär en 

gång i månaden eftersom planerad flygtid är minst 9 tim/vecka om inga övriga uppdrag tillkommer. 

Ett problem här är att om man betraktar 600 FH underhållstillfället exempelvis så kommer nästan 

samtliga åtgärder att infalla samtidigt. Det leder i sin tur till långa hangartider, något man helst vill 

minska inom Sjöfartsverket. Denna rapport kommer angripa problemet genom att modifiera hur 

checkarna placeras i checkstrukturen så att stillestånden blir ungefär lika långt vid varje 

underhållstillfälle. Istället för att de blir väldigt korta vid vissa underhållstillfällen och väldigt långa 

vid andra, detta skulle innebära en checkstruktur som bygger på en så kallad fasad checkstruktur.  
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1.2 Avgränsningar 
 

Att utveckla en fasad checkstruktur för ett luftfartyg är ett väldigt stort projekt som även kräva statistik 

från både operation och underhåll för att kunna förändra AMP så man når ett maximalt resultat. Detta 

arbete kommer inte resultera i en färdig checkstruktur utan enbart i ett förslag på ändringar som vid 

införande leder till en ny checkstruktur. Validering av resultatet kommer enbart att ges i form av 

överensstämmande med NAA:s regelverk, krav ställda från TC-hållaren och samtycke från 

Sjöfartsverket. Under avhandlingsperioden finns det inte möjlighet att utföra operationella tester på 

grund av resurs- och tidsbrist. Rapporten kommer inte betrakta hela AMP utan enbart de delar som 

ligger till grund för problemet. AMP kommer endast analyseras från 50 FH-åtgärderna upp till 600 FH 

och 1 YE åtgärderna på grund av att en analys av hela AMP skulle ta för lång tid. Den delen av AMP 

som undersöks i denna rapport är däremot det viktigaste eftersom att dessa underhållsåtgärder utförs 

med högst frekvens. 

 

För att kunna utföra ett fullt tillämpbart arbete så krävs data för hur lång tid varje underhållsåtgärd tar 

och vilka av dessa åtgärder som kräver Base-maintenance samt vilka som kan utföras på Line. 

Eftersom helikopterflottan hos Sjöfartsverket i dagsläget är relativt nyinköpt så finns ingen sådan 

information tillgänglig, vilket är viktigt för ett fullt tillämpbart resultat i detta arbete. 

 

Istället kommer detta arbete att inriktas på att hitta ett koncept för en fasad checkstruktur som 

teoretiskt sätt kan komma att öka regulariteten i Sjöfartsverkets operation. Resultaten kommer inte att 

vara fullt tillämpbara, men de kommer ha en tillräcklig grund som kan visa den eventuella vinsten om 

ett sådant här koncept skulle genomföras av Sjöfartsverket. 
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2. Bakgrund 
 

Sjöfartsverkets helikopteravdelning är en organisation som har ett CAMO-tillstånd (Part-M, subpart 

G) enligt EASA och som idag opererar sju stycken helikoptrar som är fördelade på fem baser i landet. 

Baserna är placerade i Umeå, Stockholm, Visby, Ronneby och Göteborg. För närvarande är basen i 

Visby inaktiv men planeras att vara bemannad inom en snar framtid. 

I dagsläget pågår en stor förändring inom organisationen då en ny helikopterflotta har köpts in. 

Tidigare opererade Sjöfartsverket helikoptertypen Sikorsky S-76, men behovet av modernare teknik 

ledde till att Sjöfartsverket valde att byta ut flottan mot den modernare flygmaskinen AgustaWestland 

AW139. En avgörande faktor som ledde till att Sjöfartsverket valde AW139:an var att denna i princip 

var den enda medelstora helikoptern på marknaden med ett avisningssystem som tillval. Den första 

levererades i oktober 2012 och den sista blev levererad i maj 2015.  

Idag utför Sjöfartsverket civila räddningsuppdrag inom Sverige (SAR-verksamhet) som har beredskap 

dygnet runt året runt samt militär räddningsberedskap åt Försvarsmakten vid övningar m.m. (FRÄD).  

Vid civila räddningsuppdrag måste helikoptern vara redo för operation inom 15 minuter efter 

larmsamtalet. Detta innebär att man är måste ha en annan helikopter inom det område som skall täckas 

vid ett eventuellt larm medan underhållsarbete görs på den primära helikoptern. Vid större 

räddningsuppdrag samarbetare Sjöfartsverket med räddningstjänster från de närliggande länderna. 

Den geografiska placeringen av baserna samt antalet opererande helikoptrar ska kunna täcka Sveriges 

farvatten vid oplanerade räddningsuppdrag, se bild 1. 

 

 
Bild 1, karta över Sjöfartsverkets baser samt beräknad räckvidd från baserna 

 

Varje bas har möjlighet till att utföra Line-Maintenance på helikoptrarna medan allt Base-Maintenance 

utförs i Göteborg vid Säve flygplats. Alla underhållsarbeten utförs av Sjöfartsverkets dotterbolag som 

har ett Part-145 tillstånd, och som endast utför underhållsarbeten åt Sjöfartsverket.  

 

I AMP för Sjöfartsverket så är det tillåtet att förskjuta underhållsåtgärder på +-10% av TC-hållarens 

bestämda intervall. Detta gäller dock inte för underhållsåtgärder som ingår i kategorin AL, se kap. 

Fria rutiner samt kap. Airworthiness Limitations för mer information. 
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2.1 State of Practice 
 

Att undersöka och optimera underhållsprogram är någonting som idag sker kontinuerligt, både för 

helikoptrar och flygplan, där en fasad checkstruktur ofta är ett mål man försöker uppnå. 

Helikopterbranschen är betydligt mycket mindre än flygplansbranschen och det är mycket svårt att 

hitta information och ta del av andra arbeten. En artikel har hittats som berör just helikopterunderhåll, 

där en väldigt erfaren flygtekniker skriver om hur man utformar ett fasat checkprogram för 

helikoptrar. Detta är ett projekt som skrivits på ett generellt plan, det är alltså ingen specifik 

helikoptertyp som beaktats. Däremot använder sig författaren av en liknande bas som detta arbete har, 

att fördela ut underhållsåtgärder till en jämn checkcykel[1]. 

 

Skillnaden med detta arbete är att en specifik helikoptertyp undersöks och att samtliga 

underhållsåtgärder från 50 FH upp till 600 FH tas med. Den tidigare artikeln beskriver endast ett 

enkelt exempel på hur ett fasat underhållsprogram med en 600 FH cykel skulle kunna se ut. 

Resonemang om framtida Reliability-arbeten är ett ämne som också tas med i detta arbete för att 

uppmärksamma att även om man lyckas utforma en fasad checkstruktur så kan den alltid förbättras. 

Genom att utföra Reliability-arbete kan man bland annat förlänga vissa intervall, vilket möjliggör ett 

kostnadseffektivare och säkrare underhållsprogram.  

 

Ett examensarbete med samma målsättning som i detta arbete har gjorts av tidigare studenter på 

MDH[6].  

I det arbetet hade redan färdiga checkar tillhandahållits som sedan fördelades ut över 

underhållstillfällena för att skapa en fasad checkstruktur. Zonindelning och mantimmar togs i hänsyn 

vid utformning av deras arbete. Till skillnad mot arbetet som utförs i denna rapport så har inga färdiga 

checkar tillhandahållits, vilket har lett till att en djupare analys utförts. I denna rapport analyseras varje 

enskild underhållsåtgärd för att paketera dem till checkar med avseende på intervall och typ, för att 

sedan placerats i en fasad checkstruktur skapad med avseende på analysens resultat. 

I detta arbete har också en mer omfattande framtidsanalys utförts, eftersom ett underhållsprogram 

alltid ska vara levande och ständigt uppdateras för bästa effektivitet. 

 

3. Underhållsteori 
 

I detta avsnitt beskrivs allmänna begrepp som använts inom underhåll av luftfartyg samt vissa begrepp 

som är specifika för detta arbete. Vidare i rapporten kommer referat till informationen som presenteras 

i det här avsnittet. 

 

3.1 Allmänt om begreppet fortsatt luftvärdighet och AMP 
 
Fortsatt luftvärdighet (eng. Continuing Airworthiness) är ett begrepp som inom flyget idag har en 

avgörande roll för flygsäkerheten. Det innebär att allt underhåll man gör på större luftfartyg görs för 

att bibehålla och upprätthålla den initiala luftvärdigheten hos luftfartyget vid varje given tidpunkt 

under operation. 

Den initiala luftvärdigheten hos respektive luftfartyg är den certifierade funktionsdugligheten som TC-

hållaren kunnat bevisa för den berörda luftfartsmyndigheten. Detta görs genom beräkningar, analyser 

och tester under flygmaskinens design- och konstruktionsförlopp. Certifieringen görs av 

luftfartsmyndigheten där designorganisationen har sin bas och på så sätt fått sitt typcertifikat (TC). 

Detta är beviset på att luftfartyget får opereras inom de angivna regelramarna som 

luftfartsmyndigheten har satt upp. 

 

För att upprätthålla den initiala luftvärdigheten fordras planerade underhållsåtgärder på luftfartyget. 

När en operatör introducerar ett nytt luftfartyg finns alltid ett färdigt preliminärt underhållsprogram 

(MRB/MPD) som TC-hållaren ger ut. Detta program ska sedan operatören anpassa och optimera på 



6 

 

det sätt som passar operatörens typ av operation. Faktorer som kan påverka hur och när man utför 

underhållsåtgärder är till exempel antal planerade cykler per tidsenhet, antal flygtimmar per tidsenhet 

och klimat. När operatören evaluerat TC-hållarens underhållsdokument ger denne ut ett eget 

underhållsprogram (AMP) som godkänns av den lokala luftfartsmyndigheten. Inom EU-länder så 

utförs underhåll helt enligt EASA:s regelverk. Detta AMP kan skrivas helt utifrån TC-hållarens egna 

program (om det är möjligt), eller anpassas och optimeras för operatörens intressen med hjälp av TC-

hållarens program.  

 

3.2 Checkstrukturens uppbyggnad 
 

Ett underhållsprogram består av flera underhållsåtgärder med olika kategorier och olika intervall. En 

sortering av samtliga underhållsåtgärder som berörs i detta arbete görs efter intervall vilka vidare 

kommer att kallas för checkar. När dessa validerats med kraven för den tänkta checkstrukturen 

fördelas checkarna över de olika underhållstillfällena. Vid varje underhållstillfälle skapas i sin tur ett 

checkpaket.  

Ett checkpaket består alltså av flera olika checkar vilka i sin tur består av flera underhållsåtgärder som 

är underhållskrav från TC-hållaren. En checkstruktur definieras av hur man delar upp checkarna över 

underhållstillfällena. Antalet underhållstillfällen bestäms av det lägst berörda intervallet respektive det 

högsta intervallet av underhållsåtgärder även kallat checkstrukturens cykel.  

Viktigt att notera är att varje enskild underhållsåtgärd klassificeras fortfarande med samma kategori 

som TC-hållaren angivit, de sorteras och ordnas endast annorlunda. 

 

3.3 Fasad checkstruktur 
 

Equalized Maintenance Program är en typ av struktur för hur man fördelar underhållsåtgärder över 

underhållstillfällen som enligt eftersökning verkar använts främst inom underhåll av luftfartyg [1]. I 

rapporten kommer detta kallas för en fasad checkstruktur. Detta är en typ av checkstruktur som 

innebär att man fördelar underhållsåtgärder med avseende på antal mantimmar över samtliga 

checkpaket/underhållstillfällen för det tänkta intervallet. Vilket medför att varje enskilt 

underhållstillfälle kommer innehålla underhållsåtgärder från varje check och att underhållstillfällena 

kommer kräva ungefär lika många mantimmar. Fördelarna med detta är att underhållet av luftfartyget 

kommer vara lättare att planera samt att det minskar ”Downtime” som innebär den tid som luftfartyget 

behöver tas ur drift[2]. 

 

Det går inte riktigt att säga när den fasade checkstruktur skapades eller av vem troligt viss har den 

framkommit under en längre tid mindre förändringar. 

Enligt efterforskningar inför det här arbetet så är det troligt att det tillkommit när underhållsfilosofin 

övergick från ständigt fysiska byten av komponenter oavsett slitage och skick till att övervaka, 

inspektera samt funktions- och operationsprova det berörda systemet eller komponentens. Enligt 

fackliga termer kallas det för ”Hardtime”, ”On Condition” och ”Condition Monitoring”[4].  

 

Om man ska skapa en fasad checkstruktur så behöver underhållsåtgärderna i de olika checkarna flyttas 

mellan de olika underhållstillfällena för att sprida ut åtgärderna från de checkar som kräver mer tid. I 

vissa fall kan man tvingas förkorta intervallet på vissa underhållsåtgärder på grund av att man inte 

alltid kan hitta checkpaket där underåtgärden passar in. Men i de flesta fall kommer åtgärderna 

fördelas på ett sådant vis så att det ursprungliga intervallet inte ändras. Nedan kommer ett exempel 

som illustrerar principen och övergången från ett standardiserat till en fasad checkstruktur. 
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Diagram, 2. Standardstruktur 

 

I diagram 2 illustreras en checkstruktur för ett luftfartyg vars lägsta underhållsintervall är var 50 FH 

och efter 200 FH tillkommer en 200 timmarscheck. Efter dessa åtgärder utförs så börjar 

checkstrukturen om från början. Om ett krav som exempelvis att hangartiden inte får överstiga 3 

timmar så kommer inte checkstrukturen i diagram 2 att fungera. Man kan då öka antal mekaniker eller 

göra en fasad checkstruktur som är illustrerat i diagram 3 för att uppfylla kravet på en hangartid 

mindre än 3 timmar.  

  
Diagram, 3 fasad checkstruktur 

   

 

 

I checkprogrammet beskrivet i diagram 3 har åtgärderna i 200 FH fördelats ut över fyra separata 

underhållstillfällen. Hur många tillfällen underhållsåtgärderna ska fördelas över bestäms av formeln:  

 
𝐷𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑟ö𝑟𝑑𝑎 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙

𝐷𝑒𝑡 𝑙ä𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡  𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒𝑡
= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑓ä𝑙𝑙𝑒𝑛 

Formel 1 

 

Kvoten av formel 1 måste bli ett heltal. Om kvoten inte blir ett heltal så kan det möjligtvis gå att lösa 

genom att fördela nämnaren så att den checken blir fördelad på två eller flera lägre intervall. Detta är 

dock inte önskvärt eftersom luftfartyget då måste underhållas vid ett mindre intervall samt att det blir 

flera stycken underhållstillfällen än tidigare. 

I en fasad programstruktur så har programmet ett visst intervall innan cykel är genomförd, vilket i 

detta exempel är 200FH. Detta måste också tas i beaktning eftersom alla checkarnas intervall i 

programmet måste gå jämt ut med programintervallet för att strukturen skall vara oförändrad efter 

varje cykel. För att kontrollera att denna faktor uppfylls kan man använda denna formel. 
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𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡

𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑐𝑦𝑘𝑙𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙 

Formel 2 

 

Kvoten av formel 2 måste bli ett heltal för att checkcykeln ska överensstämma med programcykeln. 

Om cyklarna inte skulle överensstämma så kan man reducera intervallet på checken eller förlänga 

programintervallet för att de ska gå jämt ut. En större reducering av intervallet är inte önskvärt 

eftersom det även leder till ökade underhållstillfällen. En stor förlängning av programintervallet är inte 

heller önskvärt eftersom det också leder till fler underhållstillfällen. Första gången den fasade 

checkstrukturen i diagram 3 genomförs så kommer alla underhållsåtgärder från 200 FH som fördelats 

över 200A, 200B och 200C att utföras tidigare än det ursprungliga intervallet. Men när hela 

programmet genomförts och det börjar om från början så kommer intervallet mellan åtgärderna som 

utförts vid check 200A, 200B, 200C och 200D att vara 200 FH. Checkstrukturen är nu fasad och 

intervallerna för respektive underhållsåtgärder har inte ändrats. 

 

En underhållsåtgärd kan alltid väljas att göras vid ett lägre intervall om den inte klassas som AL, 

eftersom en reducering av ett intervall inte försämrar risken för funktionsfel. Man kan däremot inte 

förlänga ett intervall på en underhållsåtgärd utan att ha bevisat för berörd luftfartsmyndighet att denna 

förlängning är säker att utföra. För att kunna visa på att en förlängning av ett intervall fungerar så 

behövs ett Reliability-program, vilket används för att föra statistik över konditionen och byten av en 

komponent eller slitaget av ett område eller en yta på luftfartyget. Om statistiken visar att 

komponenten eller området har ett lägre slitage eller högre tillförlitlighet än vad som var uppskattat av 

TC-hållaren kan operatören av luftfartyget få tillstånd att eskalera eller radera underhållsåtgärden. 

Detta gäller dock oftast för den enskilda operatörens underhållsprogram och inte för andra operatörer 

av samma luftfartyg eftersom slitaget kan bero på vart och hur man opererar luftfartyget, se mer på 

kap 3.6 Reliability. 
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3.4 Allmänt om olika underhållstyper 
 

Nedan följer allmän information om vad de olika underhållstyperna som berörs i detta arbete betyder 

samt vad de olika underhållstyperna innebär i praktiken.  

 

SOI – Sjöfartsverket Originated Inspections 
Sjöfartsverkets egna inspektionspunkter som i efterhand har lagts till av Sjöfartsverket.  

SI- Special Inspections 
Innehåller underhållsåtgärder som inte kan placeras i standardunderhållsprogrammet av olika orsaker 

även om åtgärderna har fasta schemalagda intervall. 

OOP – Out of Phase 
Är åtgärder som behandlar områden/system som inte är integrerad i helikoptern från början. Exempel 

på dessa är sökstrålkastaren och avisningssystemet (som är ett tillval). 

TC Recomended  
Är underhållsåtgärder som saknar kategori och väljs därför att kallas för TC Recommended i denna 

rapport.  

Airworthiness Limitations 
Alla underhållsåtgärder som ingår i kategorin AL är mer kritiskt klassade än övriga åtgärder. Dessa 

åtgärder kan komma ifrån TC-hållaren från början, men kan också tillkomma senare under 

luftfartygets operation, och är i det fallet en repetitiv AD från luftfartsmyndigheten.  

CMR – Certificate Maintenance Requirements  
Är en underhållstyp som innebär att man förebygger risken för dolda fel på luftfartyget. Dessa fel kan 

inte upptäckas som en varningsindikation i cockpit eller via någon annat övervakande system. Vid 

designen av luftfartyget har man analyserat och kommit fram till vilka system eller komponenter som 

måste vara av den här typen. Därefter lagt till inspektioner av den här typen för att man ska kunna hitta 

dessa eventuella fel innan något allvarligt inträffar. Dessa inspektioner får varken förlängas eller tas 

bort, om inte luftfartsmyndigheten i landet där TC-hållaren utför sin verksamhet meddelar någonting 

annat.  

 

Detta är en del av certifieringsprocessen och måste finnas för större luftfartyg. 

AD (Repetitiva AD) – Airworthiness Direcitives  
Åtgärder som ges ut av luftfartsmyndigheten, i detta fall EASA eftersom TC-hållarens verksamhet 

ligger inom EU. Dessa åtgärder ges ut när man upptäcker någon form av brist som kan vara 

säkerhetsrelaterad på luftfartyget. Det är i första hand TC-hållaren som ger ut en SB, och om SB:n 

innebär en säkerhetsåtgärd så kommer dessa i majoriteten av fallen också bli en AD. 

 

En AD kan vara en engångsåtgärd där man till exempel bara behöver byta ut en komponent till en 

uppdaterad variant eller så kan AD:n vara repetitiv, det vill säga att man tillsätter en inspektionspunkt 

eller en serviceåtgärd med ett bestämt intervall. 

MI – Mandatory Inspection 
En underhållstyp klassificerad av TC-hållaren som innebär inspektionsåtgärder med hög kritikalitet.  
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3.5 Allmänt om olika underhållsåtgärder 
 

Nedan följer allmän information om vilka olika sorters inspektionskategorier underhållsåtgärderna 

som berörts i detta arbete har samt vad de innebär i praktiken.  

 

GVI – General Visual Inspection 
Är åtgärder som endast kräver visuell inspektion av tekniker. Det vanligaste man gör vid en visuell 

inspektion är att säkerhetsställa så att inga skador, sprickor eller korrosion uppkommit på berörd del. 

En visuell inspektion kräver inga specialverktyg men i vissa fall kan borttagning av eventuella paneler 

eller liknande krävas.  

 

DI – Detailed Inspection 
En mer djupgående inspektion av ett område eller ett system. Specialverktyg eller annan särskild 

utrustning kan behövas. 

 

OC – Operational Check  
Är en kontroll som ska fastställa om system som testas uppfyller sin funktion, detta kräver ingen 

kvalitativ kontroll utan är endast en verifiering. 

 

FC – Functional Check 
Är en kvalitativ kontroll för att fastställa om en eller flera funktioner i systemet fungerar inom de 

specificerade gränserna. 

 

Servicing 
Serviceåtgärder på luftfartyget med fasta intervaller som innehåller byten av till exempel vätskor, 

slitagedelar, laddning av batterier m.m.  

3.6 Reliability 
 

Reliability är ett koncept som bygger på kontinuerlig forskning för ökad kännedom om det egna 

luftfartyget. I flygvärlden brukar man säga att ”ett luftfartyg blir aldrig färdigt”. Med det menar man 

egentligen att dagens medelstora till stora luftfartyg är så komplexa att man alltid kan hitta 

förbättringar inom underhållet genom att förutse eventuella kommande brister. Det man gör är att föra 

statistik på planerade underhållsåtgärder, oplanerat underhåll, korrosionsbildning och mycket mer. 

Operatörerna med samma modell av luftfartyg har ofta tät kontakt med TC-hållaren och med varandra. 

På detta sätt kan man optimera sitt underhållsprogram ytterligare genom att i vissa fall kunna bevisa 

att en eskalering av ett intervall är möjligt och i andra fall vidta förebyggande åtgärder där brister ofta 

förekommer. 

 

Inom området medelstora till stora flygplan så är det i dag nästan uteslutande obligatoriskt att ha ett 

Reliability program för att få operera dessa flygplan. Detta på grund av att man i dagsläget nästan 

alltid använder sig av en underhållsbas baserat på MSG-3. Sjöfartsverkets helikoptrar baseras på 

MSG-2 vilket innebär att man i det läget inte måste ha ett Reliability-program. 

 

Att förstå skillnaden mellan underhållsbasen MSG-2 och MSG-3 är ingenting som fordras för detta 

arbete, men för djupare information, se [3]. 
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4. Metod 
 

Nedan finns information om hur arbetet har gått till i kronologisk ordning och varför dessa specifika 

metoder och tillvägagångssätt har valts. 

4.1 Frågeställningar inför besök på Sjöfartsverket 
 

Innan arbetets start besöktes sjöfartsverket i Göteborg för att få en mer detaljerad bild av de områden 

som skall förbättras, innan besöket förbereds en frågeställning som behövdes besvaras. 

Frågorna står överst och svaren som under punkt, vilka blev följande: 

 Hur är ert AMP uppbyggt? 

o Genomgått och förklarat under genomgång 

 Statistik på regularitet/oplanerat underhåll?  

o Inte tillgängligt 

 Inspektioner/hard time med låsta terminer (CMR MI)? 

o Redovisas under tillhörande kapitel i AMP 

 Färre och större underhållstillfällen eller fasad struktur? 

o Undersök vad som passar bäst 

 Repetitiva AD? 

o Redovisas under tillhörande kapitel i AMP 

 Integrerat motorunderhåll AMP? 

o Berör inte detta arbete på grund av för långa intervall 

 Är det alltid samma hangartid och antal mekaniker/tekniker? 

o Nej och Ja beroende på vid vilket intervall och vart det utförs. 

 Vad är viktigast att fokusera på? 

o Betrakta helheten för att se vilken metod som är bäst tillämpbar  

Under besöket hölls en genomgång av hur sjöfartsverkets organisation är uppbyggd och vilka ärenden 

de hanterar samt en diskussion angående ovanstående punkter. Efter besöket användes de nya 

uppgifterna för att försöka få en uppdaterad problemformulering. För att ta reda på hur problemen ska 

lösas så bryts de ner till konkreta delproblem. På detta vis kan faktorerna som skapar problemen 

analyseras och ändras för önskat resultat. För att kunna bryta ner problemen måste en viss mängd 

information och kunskap om det specifika området finnas tillgänglig. 

 

4.2 Val av inriktning på problemet 
 

Det finns två huvudinriktningar som kan användas för att hitta en lösning på problemet. Antingen 

genom ett flygtekniskt perspektiv då en optimering av checkpaketen i AMP utförs för att minimera de 

negativa effekterna av stilleståndet av helikoptrarna. Eller via ett logistiskt perspektiv där en 

analysering av var, när och hur helikoptrarna används utförs för att sedan kunna anpassa det efter 

dagens AMP. En blandning av både det flygtekniska och det logistiska skulle eventuellt kunna ge ett 

fördelaktigt resultat för Sjöfartsverket. 

 

I detta arbete kommer det flygtekniska perspektivet att behandlas. Varför det flygtekniska perspektivet 

valts som område är för att det är den huvudsakliga orsaken till de negativa effekterna av stillestånden, 

ett arbete med de logistiska skulle förbättra men inte lösa problemet.  

Målet med detta arbete är dessutom inte att arbete med logistik utan just med fortsatt luftvärdighet och 

AMP. För att nå målet med att minimera de negativa effekterna av stillestånd så ska så mycket 

underhåll som möjligt utföras vid varje tillfälle för minska den stora variansen på hangartider under 

underhållstillfällena och på så sätt nå en högre regularitet. Detta kommer leda till en checkstruktur som 

inom flygbranschen ofta känns igen som en fasad checkstruktur, där fasad syftar på att varje 

checkpaket, oavsett intervall ungefär ska ta lika lång tid att utföra. På detta vis får man en bättre 

struktur på planering och framförhållning samt att tiden för varje check fördelas ut över checkcykeln.  
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För att kunna göra en fullständigt fasad checkstruktur som är produktions anpassad, behövs följande 

information och data om man bortser från vilka underhållsåtgärden är och dess intervall: 

 

 Hur lång tid tar varje check? 

 Hur lång tid tar varje underhållsåtgärd? 

o Av vilken typ är underhållsåtgärden? 

 Finns något specifikt område i helikoptern som inspekteras djupare på berörd check? 

o Om ja, finns möjligheten att utnyttja detta genom att införa delar av 

underhållsåtgärderna som egentligen skall utföras vid ett senare tillfälle, men som 

fortfarande behandlar samma område på flygmaskinen och lägga till dessa åtgärder i 

denna berörda check? 

o Finns möjligheten att införa delar av underhållsåtgärder som egentligen skall utföras 

vid ett senare tillfälle, till den zon som inte kräver lika lång arbetstid vid just det 

beaktade tillfället? 

 Vilka underhållsåtgärder kräver utökad verkstadsmiljö? (Base Maintenance) 

o Dessa åtgärder behöver troligtvis ändrade verkstads resurser för att flytta till en 

tidigare Line-check, men kan däremot flyttas till en tidigare Base-check om så önskas. 

 

I detta arbete har ingen tillgång av tidsdata för underhållsåtgärderna tillhandahållits. En fasad 

checkstruktur ska utföras efter mantimmar per checkpaket men eftersom det inte finns tillgång till 

tidsdata har checkstrukturen utförts efter antal underhållsåtgärder. Strukturen för de båda kommer vara 

lika däremot kommer inte antalet underhållsåtgärder vara samma. 

 

Avsaknaden av tidsdata medför också att en fördelning av underhållsåtgärden efter zoner är onödigt, 

eftersom det inte går att säga om underhållsåtgärden kan placeras efter de tänkta zonerna och samtidigt 

uppfylla kravet för fasade mantimmar. 

Vilka underhållsåtgärder som Sjöfartsverket behöver utökad verkstadsmiljö för, även kallad Base 

Maintenance är inte fullt definierat. Checkar som tidigare krävde Base i standardstrukturen kanske inte 

längre kommer att kräva Base i den fasade checkstrukturen om denna skulle appliceras. I denna 

rapport kommer det inte analyseras eftersom uppgifter saknas och att detta enbart skulle bli 

spekulationer.  

 

Den fasade checkstruktur kommer därför utformas efter avseende på bästa möjliga utnyttjande av 

underhållstillfällena, underhållsåtgärdernas intervall och en så stor anpassning efter sjöfartsverkets 

operation som möjligt.  

  



13 

 

4.3 Processchema för placering av underhållsåtgärder 
 

Detta processchema visar en överskådlig process för att paketera, fördela, validera och skapa en ny 

checkstruktur. Innan denna process genomförs ska en preliminär cykel för checkstrukturen valts samt 

vilket det lägsta intervallet i programmet är. Detta schema har författarna skapat för just detta arbete 

för att pedagogiskt visa vilket metodik som använts vid fördelning av underhållsåtgärder. 
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Högst upp i schemat väljer man vilken del av underhållsåtgärden som ska betraktas, det kan vara en 

specifik underhållskategori som innehåller åtgärder med olika intervall eller en kategori där alla 

åtgärder har samma intervall. 

 

Steg 1: Här ska alla underhållsåtgärder i den valda kategorin ha samma intervall.  

Steg 2: Identifiera intervallet och kraven för att skapa en check.  

Steg 3: Undersök om den skapade checkens intervall är applicerbart på programmets cykelintervall 

samt om det är delbart med programmets lägsta intervall genom användning av Formel 1 och Formel 

2. Om checken uppfyller kraven, kan man gå vidare till resultat 1. Om kraven inte uppfylls går 

processen vidare till steg 4. 

Steg 4: Undersök om det finns möjlighet att sänka intervallet eller höja cykeln för checkprogrammet 

för att steg 3 ska bli tillämpbar. Viktigt i detta steg är att undersöka om detta går att göra utan större 

förluster i form av stora reduceringar av intervallet eller förlängning av programcykeln. Om det går att 

göra förändringar för att tillämpa steg 3 utan större förluster går det vidare till resultat 1. Om inte gå 

vidare till steg 5. 

Steg 5: Om checken består av få underhållsåtgärder så kan det vara fördelaktigt att välja att placera 

åtgärderna i checken under resultat 2. Om checken består av många underhållsåtgärder, dvs. att den är 

för stor för att placera i resultat 2, gå vidare till steg 6.  

Steg 6: Undersök om det finns några AL-klassade underhållsåtgärder i checken. Om ja, placera dem i 

resultat 2. Resterande underhållsåtgärder går vidare till resultat 3. 

 

Om man startar vid steg 1a kommer processen se ut som följande. 

Steg 1a: Här ska den valda underhållskategorin innehålla åtgärder med varierande intervall. 

Steg 2a: Samla åtgärderna med samma intervall till flera mindre checkar. Varje enskild check måste 

gå igenom schemat eftersom de inte har samma förutsättningar även fast de kommer från samma 

underhållskategori.  

Steg 3a: Undersök om det finns en redan tidigare skapad check där förutsättningarna är densamma. 

Om svaret är ja placeras och fördelas den nya checken på samma vis. Om svaret är nej går du vidare 

till Steg 3 och följer processchemat. 

 

 

Förklaring av resultatens innebörd. 

Resultat 1: Checken går att placera utan förändringar via steg 3. Checken går att placera utan större 

ändringar utan stor negativt påverkan detta går vi steg 4. AL-åtgärder hänvisas till resultat 2. 

Resultat 2: Fri rutiner som hanteras utanför checkprogrammets intervall dessa får inte vara för många 

i antal. 

Resultat 3: Innebär att den nödvändiga åtgärden utförs för att checken ska passa i checkstrukturen 

trotts förluster men med notisen att ett Reliability program skall övervaka ifall det finns möjlighet att 

eskalera checken till ett intervall som passar checkstrukturen. 
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4.4 Att samla underhållsåtgärderna på ett korrekt sätt 
 

En avgörande del i arbetet för att skapa en fasad checkstruktur är att samla alla underhållsåtgärder på 

ett lämpligt sätt. Det är upp till operatören att hitta ett lämpligt sätt att utföra detta på. I detta fall har 

Excel används som verktyg, se bilaga 1. Genom att samla alla åtgärder och införa data på vilken typ 

åtgärden ligger under, vilket intervall som gäller samt vad som ska göras kan man lättare få en 

överblick på hur samtliga åtgärder ser ut i dagsläget.  

 

Att man dessutom utformar dokumentet på ett sådant sätt att man kan sortera och filtrera efter önskad 

data är viktigt i arbetet för att kunna utforma en ny checkstruktur på ett effektivt sätt. Strukturens 

uppbyggnad är baserad på tips och rekommendationer från en personlig intervju med Artus 

Strautmanis. 

 

För att kunna göra detta så fordras ett välutformat dokument, där man på ett enkelt sätt kan se vilka 

olika intervall underhållsåtgärden har samt dess antal. Följande data har skrivits in: 

 

 TASK NR 

o Underhållsåtgärdens ID 

 TC-HOLDER REF 

o Det referensnummer från TC-hållaren som underhållsåtgärden har 

o För att direkt från dokumentet kunna se referensnumret istället för att hitta det i AMP 

 DESCRIPT 

o Kort beskrivning av området/systemet som ska behandlas 

 INSP. CRIT 

o Vilken klassificering underhållsåtgärden har 

 SPECIAL ATTENTION 

o Om något särskilt tillägg finns för berörd underhållsåtgärd 

 TC-HOLDER INTERVAL 

o TC-hållarens rekommenderade intervall 

 CURRENT INTERVAL 

o Sjöfartsverkets nuvarande intervall 

 ATA-SUBATA 

o Det ATA-kapitlet åtgärden behandlar 

 ZONE 

o Den zon åtgärden behandlar 

 PLANNED INTERVAL 

o Det intervall som rekommenderas i den nya checkstrukturen 

 

All data som skrivits in i dokumentet är baserat på underhållsdokument från Sjöfartsverket och TC-

hållaren[11] [12]. 

 

 

4.4.1 Pivottabell  
 

Utöver införandet av samtliga underhållsåtgärder i ett Exceldokument har också flera pivottabeller 

skapats för att lättare få en överblick av hur många underhållsåtgärder per underhållsintervall som 

finns. Med hjälp av en sådan tabell blir det lättare att fördela ut åtgärderna över en jämn checkstruktur, 

se flikarna i Excelfilen i bilaga 1.  
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4.5 Checkuppdelning 
 

Att bestämma hur alla underhållsåtgärder ska delas upp beror av ett flertal faktorer. En faktor är att 

undersöka hur intervallen ser ut i majoriteten av underhållsåtgärderna. En annan faktor är att se hur 

intervallen varierar mellan majoriteten av underhållsåtgärden som ska undersökas. En tredje faktor är 

att undersöka om en eventuell reducering av ett intervall inte skulle orsaka för stora förluster jämfört 

med operationell vinning.  

 

Syftet med en fasad checkstruktur är att hitta minsta gemensamma nämnare till de olika intervall som 

berörs. Detta kan innebära att man tvingas reducera intervallet på vissa underhållsåtgärder för att de 

ska passa in i den checkcykel man har valt. 

 

På den helikoptertyp som berörs i detta arbete så är intervallet på majoriteten av alla 

underhållsåtgärder upp till 600 FH eller 1 år följande: 

 

 50 FH 

 300 FH 

 600 FH 

 1 YE 

 

Utöver dessa intervall finns också en hel del andra underhållsåtgärder med varierande intervall. Många 

av åtgärderna har dessutom endast kalendertidsintervall eller en kombination av FH och kalendertid. 

Några exempel på dessa underhållsåtgärder är: 

 

 150FH 

 300FH/1YE 

 600/1YE 

 450FH 

 500FH 

 

För detaljerad information om samtliga underhållsåtgärder, se bilaga 1. 

 

Om vi utgår från en checkstruktur med en cykel på 600FH och man bortser från de intervall där 

kalendertid är inblandad för att istället fokusera på de intervall som beror av flygtimmar. Det som är 

känt är att luftfartyget ska inspekteras var 50:e flygtimme då det finns många underhållsåtgärder med 

det intervallet som man i dagsläget inte kan förlänga. Här kan man dra slutsatsen att både 300 samt 

600 är vardera jämt delbart med 50. Detta innebär att alla åtgärder som ska utföras vid 300 FH ska 

delas upp i sex stycken underhållstillfällen med 50 FH emellan, då 300/50=6, se formel 1. 

Samma sak gäller de åtgärder som ska utföras vid 600 FH, med den skillnaden att dessa åtgärder ska 

delas upp i 12 stycken underhållstillfällen med 50 timmar emellan, då 600/50=12, se formel 1. På så 

sätt har man fördelat ut underhållsåtgärder, men samtidigt behållit det ursprungliga 

underhållsintervallet.  
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Nästa steg är att försäkra sig om att dessa intervall passar med checkcykeln, dvs. att samma 

checkpaket återkommer vid samma underhållstillfälle varje gång. 

I det här fallet är det inte svårt att direkt se att detta kommer att fungera, men för att visa detta med 

formel 2 så utförs följande beräkning; 

 

 För 300 FH intervallet 

o 600/300 = 2 

 Fördelningen som gjorts för 300 FH intervallet kommer att utföras två gånger 

på en checkcykel 

 För 600 FH intervallet 

o 600/600 = 1 

 Fördelningen som gjorts för 600 FH intervallet kommer utföras en gång på en 

checkcykel 

 

Ett problem som uppstår är hur man ska gå tillväga med de underhållsåtgärder där kalendertid 

dessutom är inblandad och hur dessa åtgärder ska passa in i den checkcykel som valts, och som i detta 

fall är en cykel på 600 FH, med underhållstillfällen var 50:e timme. 

 

I dagsläget så är förlängningar av intervall inte möjliga eftersom dessa måste godkännas av berörd 

luftfartsmyndighet, och för att kunna få förlängningar av underhållsåtgärder godkända krävs statistik 

och tillförlitlighetsarbete (Reliability), någonting som Sjöfartsverket i dagsläget inte utför. 

 

Det innebär att alla förändringar av intervall som eventuellt behöver utföras bara kan reduceras, inte 

förlängas.  

 

Som kap 1.2 Problemformulering beskriver så är det känt operationellt sätt att helikoptrarna inom 

Sjöfartsverket flyger minst 9 timmar i veckan, om inga övriga uppdrag tillkommer. I och med att detta 

är känt så kan man approximera hur lång kalendertid som gått vid bestämt antal flygtimmar. Detta ger 

i sin tur möjligheten att kunna kombinera kalendertidsintervall med flygtimmesintervall, vilket är ett 

måste om man blandar underhållsåtgärder med flygtimmesintervall och kalendertidsintervall i samma 

checkpaket. 

 

4.6 Intervallkombination i checkpaketen 
 

Eftersom det är känt att helikoptrarna inom Sjöfartsverket flyger minst 9 timmar i veckan, dvs. minst 

72 timmar på två månader så är det fortfarande viktigt att bestämma ett kalendertidsintervall på varje 

underhållstillfälle. Även om man är säker på att helikoptrarna kommer ha passerat 50 FH inom två 

månader vid normal operation, se diagram 4 i kap 5 Resultat så är anledningen till detta att oplanerade 

stillestånd kan inträffa. Inträffar ett sådant stillestånd med obestämd tid så finns det risk att någon 

underhållsåtgärd med kalendertidsintervall hinner passera före flygtimmesintervallet.  

 

Att kombinera flygtimmesintervall med kalendertidsintervall är därför väldigt viktigt för att förebygga 

risken att passera något intervall för en underhållsåtgärd inom checkpaketen. 

 

4.7 Fria rutiner 
 

Fria rutiner är underhållsåtgärder som ligger utanför checkprogrammet. Dessa underhållsåtgärder kan 

ha intervall som inte passar in i checkstrukturen eller att de igår i kategorin AL. Därför är det 

lämpligast att lägga dessa åtgärder som en fri rutin, vilket innebär att man utför åtgärden vid det 

underhållstillfälle då intervallet inträder. 

 

Alla underhållsåtgärder som ingår i kategorin AL väljs ut som fria rutiner på grund av att 

underhållsåtgärder av dessa slag aldrig får eskaleras utan måste alltid utföras inom ramarna från TC-

hållaren (eller luftfartsmyndighet om det gäller repetitiva AD:s). Detta görs för att övriga 
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underhållsåtgärder är tillåtna att utföras på +-10% av TC-hållarens bestämda intervall, och detta gäller 

inte AL-åtgärder. AL-åtgärder är dessutom åtgärder som kräver mer noggrann dokumentering på 

grund av att de är av högre kritisk nivå än övriga underhållsåtgärder. 

 

Det som sker med fria rutiner till skillnad från underhållsåtgärder som ingår i checkstrukturen är att 

dessa åtgärder kan komma att infalla vid olika underhållstillfällen varje gång på grund av att man inte 

tar hänsyn till checkstrukturen när det gäller fria rutiner. Som exempel så kommer en fri rutin med ett 

flygtimmesintervall på 500 timmar att infalla på det 10:e checkpaketet första gången och det 8:e 

checkpaketet andra gången osv.   

 

I detta arbete har totalt 38 underhållsåtgärder valts som fria rutiner. Majoriteten av dessa är 

underhållsåtgärder som ingår i kategorin AL, se kap 5.1 Tabell över fria rutiner. 

5. Resultat 
 

Detta arbete angående checkstrukturen för helikopter AW139 har resulterat i två olika resultat. I denna 

del av rapporten kommer de två resultat presenteras. Fördelar och nackdelar kommer lyftas fram för de 

båda resultaten. 

 

Eftersom det inte finns något officiellt uttalat om vilka underhållsåtgärder som kräver Base-

Maintenance, så innebär det att flera av dessa åtgärder nu kommer att ligga utspridda över 

checkcykeln. Men ett förslag för att lösa detta är att man inom checkcykeln väljer att paketera dessa 

underhållsåtgärder som kräver Base på en eller flera underhållstillfällen som då kommer att få utföras 

på Sjöfartsverkets underhållsverkstad i Göteborg. Det är inte säkert att dessa går att paketera på detta 

vis utan att den fasade checkstrukturen påverkas, dvs. att hangartiden behåller sin jämnhet över hela 

cykeln. En annan lösning kan vara att man utökar verkstadsmöjligheterna och resurser så att Base-

Maintenance kan utföras på samtliga av Sjöfartsverket baser. 

 

Som tidigare nämnt har inte checkpaketen fasats efter mantimmar utan efter antal underhållsåtgärder 

per checkpaket. Det har även medfört att underhållsåtgärderna inte paketerats efter zoner. Även om vi 

har information om vilken zon underhållsåtgärderna behandlar så behövs också mantimmar för att 

verifiera om åtgärden kan placeras efter den tänka zonen och samtidigt uppfylla kravet för en fasad 

checkstruktur. 

I Sjöfartsverkets AMP står det att underhållsåtgärdernas intervall kan förlängas med max 10 % utan 

motivering. Eftersom varje underhållstillfälle innehåller åtgärder med 50FH intervall så kan inte hela 

checkpaketet förskjutas med mer än 5 FH. Däremot kan teoretiskt sätt till exempel en åtgärd med 

600FH intervall flyttas till nästa underhållstillfälle vilket är 50FH eftersom 600FH åtgärder kan 

förskjutas med 60FH eftersom det är 10 % av 600FH. 
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5.1 Tabell över fria rutiner 
 

Tabell 1 visar vilka underhållsåtgärder som har placerats som fria rutiner i detta arbete. 

 

Tabell 1, fria rutiner 

Task-nr Intervall Antal Underhållskategori 

MI62-01 

MI62-03 

MI64-01 

CM71-03 
 

50FH 4 MI 

 

 

CMR 

  71-25 3M 1 OOP 

MI53-04 

MI53-11 

MI53-12 

MI62-07 

MI64-02 

MI64-04 
 

100FH 6 MI 

    

  MI62-06 134FH 1 MI 

  MI53-10 

  CM30-01 

  CM30-04 

200FH 3 MI 

CMR 

CMR 

  SB139-390 6M/300Hoists 1 AD 

MI53-04 

MI53-11 

MI53-12 

MI62-07 

MI64-02 

MI64-04 

CM24-04 

CM24-03 

CM95-02 
 

300FH 

 

 

9 MI 

 

 

 

 

 

CMR 

  CM25-10 

  CM25-11 

  CM25-14 

450FH 3 CMR 

CMR 

CMR 

  SOI25-01 1YE 1 SOI 

  DT31-05  1YE 1 DT 

  CM30-09 1200FH/1YE 1 CMR 

  33-21 

  33-20 

  33-25 

500FH 3 SER 

OOP 

OOP 

MI53-02 

MI53-03 

CM63-01 

CM24-01 
 

600FH 4 MI 

 

CMR 

 

Majoriteten av de fria rutiner som valts ligger inom kategorin AL, förutom bland annat de åtgärder 

med task-nr SOI25-01 och DT31-05 som valts som fria rutiner. Detta på grund av att intervallet 1 YE 

som de åtgärderna har är onödig att förkorta till 300 FH (ca 9 månader), då dessa åtgärder endast är ett 

byte av ett klockbatteri och byte av ett förstahjälpen-kit. Dessa kan istället ligga som en fri rutin och 

utföras vid det underhållstillfälle då deras intervall inträder. 

Även de tre underhållsåtgärderna med Task-nr 33-20, 33-21 samt 33-25 där intervallet inte passar med 

checkstrukturen har valts som fria rutiner eftersom alla dessa tre åtgärder behandlar samma system. 

Därför anses de att kunna utföras på kort tid och kan då utföras på det underhållstillfälle då intervallet 

inträder utan att påverka det fasade checkprogrammet nämnvärt.  
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Task- nr 71-25 har intervallet 3 månader och är också placerad som en fri rutin enligt tabell 1. Denna 

åtgärd är inte av kategorin AL, men om man skall approximera hur många flygtimmar som gått efter 3 

månader så blir det ungefär 108FH. Denna skulle kunna placeras i checkpaketet vid 100FH men denna  

har kalendertiden 4 månader vilket vid ett eventuellt stillestånd skulle resultera i att intervallet för 

åtgärden i fråga skulle överträdas. se bilaga 1 för mer information kring åtgärderna.  

 

5.2 Fasad checkstruktur med 600 FH cykel 
 

Detta resultat av checkstruktur är baserat på en cykel av 600 FH innan alla underhållsåtgärder är 

utförda. Programmet är baserat på fyra stycken stora underhållstyper med intervallen 50FH, 300FH, 

600FH och 1 YE underhållsåtgärder vilka kategoriseras som TC Recommended. Vidare finns det flera 

underhållsåtgärder där intervallen på underhållsåtgärderna varierar, dessa är följande: Service, 

Certificate Maintenance Requirements, Mandatory Inspection, Special Inspections, Check 

Requirments, Out of Phase och Sjöfartsverket Originated Inspections. Dessa tillsammans med TC 

Recommended är fördelade över alla checkpacket som presenteras i diagram 4. 

 

50FH underhållsåtgärderna utförs vid varje tillfälle eftersom det lägsta intervallet i checkprogrammet 

styr vilken frekvens helikoptern ska vara inne för underhåll. 50FH underhållsåtgärderna kommer även 

styra hur många underhållstillfällen det är per cykel, cykeln är 600 FH och antalet underhållstillfällen 

blir enligt Formel 2: 12 stycken. Nästa åtgärd från TC Recommended är 300FH vilken kommer 

utföras två gånger per program cykel enligt Formel 2. 300FH åtgärderna måste fördelas över de 

underhållstillfällena som är innan 300 FH överskridet, underhållsåtgärder som inkluderas i 300 FH 

åtgärderna kommer alltså delas upp på 6 stycken tillfällen enligt Formel 1. Vidare fördelas 600 FH på 

samma sätt vilket resulteras i att underhållsåtgärder fördelas över samtliga tolv stycken 

underhållstillfällen.  

 

1 YE underhållsåtgärderna har valts att placeras vid ett specifikt intervall styrt av både kalendertid och 

flygtimmar och utförs efter vilket som inträder först. Om en approximation görs av hur många timmar 

helikoptern flugit efter ett år där man utgår från att helikoptern flyger 9 timmar i veckan så blir det 468 

timmar per år. I en checkstruktur med en cykel på 600 FH så går det inte att placera en check med 

intervallet 468 FH eftersom det inte går jämt ut över 600 FH. En lösning på problemet är att förlänga 

intervallet till 600 FH och ungefär 15 månader, för att kunna göra detta krävs statistik, samt ett 

Reliability Program som styrker att denna åtgärd kan utföras utan negativ påverkan på helikopterns 

luftvärdighet. Eftersom det inte finns tillgång till varken statistik eller Reliabilty Program kan inte en 

förlängning av intervallet göras. Resultat är istället baserat på en reducering av intervallet från ett år 

(468FH) ner till 300 FH eller 1 YE. Under normal operation kommer alltid flygtimmarna inträda före 

kalendertiden. Det betyder att alla underhållsåtgärder som har kalendertiden ett år kommer utföras och 

fördelas likadant som 300 FH åtgärderna. Det är viktigt att kalendertiden inte försummas eftersom det 

är det ursprungliga kravet och därför inte får överskridas även om 300 FH inte uppnåtts. 

 

De övriga underhållsåtgärderna är fördelad över de följande intervall 50FH, 3 månader, 100FH, 

134FH 150FH, 150FH eller ett YE, 200FH, 6 månader, 6 månader eller 300 Hoist, 300FH, 300FH 

eller ett YE, 400FH eller ett YE, 450FH, 500FH, 500FH eller ett YE, 600 FH eller ett YE, 600FH och 

1200FH eller ett YE. Flera av dessa intervaller passar inte in i ett program med en 600 FH cykel, 

därför kommer de fördelas enligt följande intervall i tabell 2. Tabell 2 visar samtliga 

underhållsåtgärder samt ursprungliga och nya intervall. Underhållsåtgärder med intervall som inte 

passar och är få i antal kommer att placeras som fria rutiner vilka hanteras utanför checkprogrammet. 
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Tabell 2, Jämförelse mellan ursprunglig och föreslaget intervall för fasad checkstruktur (600 FH 

cykel). 

Ursprungligt intervall Intervall för fasad checkstruktur Antal åtgärder per 

intervall 

50FH 50FH 70 

100FH 100FH 5 

150FH 150FH 5 

150FH eller 1 YE 150FH 1 

6 månader 150FH 8 

300FH 300FH 30 

300FH eller 1 YE 300FH 22 

400FH eller 1 YE 300FH 1 

1YE 300FH 54 

500FH eller 1 YE 300FH 2 

600FH eller 1 YE 300FH 8 

600FH 600FH 15 

      

De nya intervallen är alltså 50FH, 100FH 150FH, 300FH och 600FH alla går jämt ut på cykeln 600 

FH. De nya intervallen som tillkommit utöver TC Recommended presenteras i tabell 3 där antal 

uppdelningar visas samt hur många gånger de utförs per cykel. 

 

Tabell 3, Övrig uppdelning 600 FH cykel 

Intervall Uppdelningar Utförda per cykel 

100FH 2 6 

150FH 3 4 

       

Samtliga checkar fördelas ut över underhållstillfällena i strukturen som skapar tolv nya individuella 

checkpaket med en cykel på 600 FH.  

Eftersom samtliga av de nya checkpaketen innehåller underhållsåtgärder från underhållsåtgärder som 

innehåller både flygtidsintervall och kalendertid har varje checkpaket i programmet fått en flygtid och 

en kalendertid på två månader. Så cykeln för checkprogrammet blir nu 600 FH eller 24 månader, 

tidsintervallet är upplagt på så sätt att vid normal operation kommer aldrig tidsintervallet inträda före 

flygtimmarna. Ett exempel på detta är intervallet 6 månader, efter 6 månader vid normal operation 

kommer luftfartyget flugit ungefär 216FH där för kan det anses lämpligt att placera denna tillsammans 

med 200FH underhållsåtgärderna. Men eftersom kalenderintervallet vid 200FH är 8 månader enligt 

diagram 4 så kommer ett eventuellt stillestånd av helikoptern resultera i att 6 månaders checken utförs 

vid 8 månader vilket inte är godkänt. Därför placeras 6 månader underhållsåtgärderna vid 150FH/6 

månader. Checkstrukturen kommer alltså se ut som diagram 4 visar nedan. 
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Tillfällen: 50/2 100/4 150/6 200/8 250/10 300/12 350/14 400/16 450/18 500/20 550/22 600/24 

Antal 

åtgärder: 99 99 97 98 97 97 98 99 97 98 98 98 

Diagram 4, visar fördelningen över en 600 FH cykel 

 

Fördelarna med denna checkstruktur är att antalet checkpaket är förhållandevis få samt att marginalen 

mellan kalendertid och flygtimmar är stor. Vid normal operation kommer helikoptern efter drygt 9 

månader flugit 300 timmar. Detta innebär att det är 3 månaders marginal innan kalenderintervallet 12 

månader inträder före flygtidsintervallet på 300FH underhållstillfället. Fördelen med detta är att 

operatören kan avvika mycket ifrån den planerade operationen utan att checkstrukturen påverkas. 

 

Om en för stor avvikelse från den normala operationen inträffar kan det hända att intervallet på 24 

månader inträder innan 600 FH, vilket gör att underhållsåtgärderna med intervallet 2 YE inträder. 

Programmet kommer då inte längre vara fasat eftersom 2 YEs åtgärderna inte är inkluderade i detta 

program eller arbete 

 

Negativt med denna struktur är att reduceringen är stor på underhållsåtgärderna med intervallerna 6 

månader, 400FH eller 1YE, 500FH eller 1 YE, 600FH eller 1 YE, 1200FH eller 1 YE samt 1 YE. 

Även om denna struktur är baserad på effektivitet för tillgänglighet och inte kostnadseffektivitet så är 

reduceringen av denna proportion inte önskvärda. 

5.3 Fasad checkstruktur med 1200FH cykel 
 

I detta resultat har cykel för checkstrukturen förlängts till 1200FH, det har skapat möjligheten att lägga 

till ett intervall på 400FH.  Eftersom enligt formel 2 går 400FH tre varv i 1200FH cykeln, samt att det 

uppfyller kraven för formel 1. 

 

TC Recommended 50FH, 300FH och 600FH underhållsåtgärderna hanteras likadant som i 

checkstrukturen med 600FH cykeln. Enda skillnaden för dessa checkar är att de kommer utföras flera 

gånger per programcykel jämfört med programmet baserat på en 600FH cykel. 50FH checken vilken 

utföras vid varje tillfälle och kommer alltså utföras 24 gånger per programcykel, 300FH checken 4 

gånger och 600FH checken 2 gånger. 
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I programmet med 600FH cykel sänktes intervallen för underhållsåtgärderna 400H eller 1 YE, 500H 

eller 1 YE, 600H eller 1 YE, 1200H eller 1 YE samt 1 YE till 300FH eller ett 1 YE checken.  

Eftersom alla dessa underhållsåtgärder är baserade på ett år vilket är ungefär 468FH vid normal 

operation så är det mera fördelaktigt att placera dessa vid det nya intervallet 400FH checken som detta 

program med 1200FH cykeln skapar. Eftersom sänkningen av intervallet då inte blir lika stor. 

Fördelningen kommer alltså se ut som tabell 4 visar nedan. 

 

Tabell 4, Jämförelse mellan ursprungligt intervall och föreslaget intervall för fasad checkstruktur 

(1200 FH cykel) 

Ursprungligt intervall Intervall för fasad checkstruktur Antal åtgärder per intervall 

50FH 50FH 70 

100FH 100FH 5 

150FH 150FH 5 

150FH eller 1 YE 150FH 1 

6 månader 200FH 8 

300FH 300FH 30 

300FH eller 1 YE 300FH 22 

400FH eller 1 YE 400FH 1 

1 YE 400FH 56 

500FH eller 1 YE 400FH 2 

600FH eller 1 YE 400FH 8 

600FH 600FH 15 

      

Intervallen är alltså 50FH, 100FH 150FH, 300FH, 400FH och 600FH alla går jämt ut på cykeln 1200 

FH. De nya intervallen utöver TC Recommended presenteras i tabell 5 där antal uppdelningar och hur 

många gånger de utförs per cykel visas. 

 

Tabell 5, Övrig uppdelning 1200 FH cykel 

Intervall Uppdelningar Utförda per cykel 

100FH 2 12 

150FH 3 8 

200FH 4 6 

400FH 8 3 

      

Samtliga checkar placeras ut och fördelas över sitt respektive intervall vilka skapar 24 stycken 

individuella checkpaket som utförs på en 1200FH cykel. Samtliga av de nya checkpaketen innehåller 

underhållsåtgärder som baseras både på flygtidsintervall och kalendertid därför har varje checkpaket i 

checkstrukturen fått ett flygtidsintervall och en kalendertid på 1,5 månad. Eftersom alla 

underhållsåtgärderna som ska utföras vid ett års intervall vid normal operation kommer utföras i 

400FH checken krävs också att kalendertidskravet på ett år finns med som begränsning. Det är därför 

kalendertidsbegräsningen mellan varje underhålls tillfälle behöver vara just 1,5 månader, samtidigt 

uppfyller den kraven att flygtidsintervallet skall inträda före kalendertid. 
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Tillfällen 50/ 

1,5 

100/ 

3 

150/ 

4,5 

200/ 

6 

250/ 

7,5 

300/ 

9 

350/ 

10,5 

400/ 

12 

450/ 

13,5 

500/ 

15 

550/ 

16,5 

600/ 

18 

Antal 

åtgärder 
97 95 96 94 94 93 95 94 96 94 94 93 

Tillfällen 650/ 

19,5 

700/ 

21 

750/ 

22,5 

800/ 

24 

850/ 

25,5 

900/ 

27 

950/ 

28,5 

1000/ 

30 

1050/ 

31,5 

1100/ 

33 

1150/ 

34,5 

1200/ 

36 

Antal 

åtgärder 
96 95 96 94 95 93 95 94 95 94 94 93 

Diagram 5, visar fördelning över en 1200 FH cykel 

 

Denna checkstruktur kräver ett större administrativt arbete i förhållande till det andra resultatet.  

Om möjligheten finns att mata in all data i ett dataprogram är det endast en stor uppgift att skriva in all 

data och sedan låta programmet sköta planeringen. Men att manuellt planera ett program av denna 

storlek är inte att föredra.  

 

Marginalen mellan flygtimmarna och kalendertiden är inte särskilt stor vilket inte tillåter en stor 

varians av operationen för att kalendertiden inte skall träda in. Detta är inte önskvärt eftersom 

checkprogrammet är designat så att flygtimmarna ska inträda före kalendertiden. 

 

Det positiva är att reduceringen av framförallt 1 YE underhållsåtgärderna inte är speciellt stor. Detta 

alternativ utnyttjar alltså intervallen bättre och har troligtvis högre kostnadseffektivitet däremot är det 

som sagt problematiskt att planera. Eftersom detta program uppgår till 1200FH och 36 månader 

kommer underhållsåtgärder som ligger ovanför 600FH eller 1 YE garanterat inträda i detta programs 

cykel oavsett om normal operation vidhålls. Detta kan skapa komplikationer eftersom 

underhållsåtgärder över 600FH och 1 YE inte inkluderats i det här arbetet.  
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6. Analys/Utvärdering/Diskussion av resultat 
 

Viktigt att pointera är att begränsningarna i detta arbete gjorde så att ett fullt tillämpbar fasad 

checkstruktur inte kunde nås eftersom tidsdata för hur lång tid det tar att utföra varje underhållsåtgärd 

inte fanns tillgängligt. Resultatet av detta arbete är istället en struktur, en bas som Sjöfartsverket kan 

fortsätta arbeta med om intresset för ett fasat checkprogram finns i framtiden när de införskaffar 

dataprogram som kan hantera sådan typ av information. Sjöfartsverket kan ta del av det 

Exceldokument som finns som bilaga i arbetet samt de checkstrukturer som föreslås, både idag och 

den som kan nås via ett Reliability-program för eskalering av underhållsåtgärder. 

Det som kommer att behöva modifieras för att kunna tillämpa detta i verkligheten är att fördela ut 

antalet mantimmar per underhållstillfälle istället för antalet åtgärder per tillfälle. I verkligheten så är 

fördelningen av mantimmar per underhållstillfälle avgörande för ett fasat checkprogram, men eftersom 

detta inte var möjligt att få ut så fördelades antalet åtgärder ut för att komma så nära verkligheten som 

möjligt.  

En annan viktig sak är att man måste analysera vilka underhållsåtgärder som kan utföras på Line och 

vilka som måste utföras på Base-verkstaden i Göteborg. I dagsläget så finns inget officiellt uttalat 

angående vilka åtgärder som måste utföras på Base och inte. Det man vet är att många av 

underhållsåtgärden från 1 YE behöver utökad verkstadstillgänglighet, alltså Base. Vad som definierar 

en underhållsåtgärd till Base eller Line är upp till operatören, möjligtvis går det att utföra samtliga 

underhållsåtgärder på alla Sjöfartsverkets verkstäder med mindre eller större förändringar. Detta är 

inget som utvärderats i det här arbetet men det är en viktig fråga som behöver besvaras innan en 

eventuell tillämpning av arbetets resultat.  

 

Målet med ett fasat checkprogram är inte bara att fördela ut mantimmar jämt över underhållstillfällena, 

utan också att man vill skicka ut så mycket underhållsåtgärder från Base till Line som möjligt eftersom 

flygning till och från verkstaden i Göteborg helst vill undvikas. 

 

Ett problem med den checkstruktur som teoretiskt sätt skulle kunna vara möjlig att tillämpa i dagsläget 

är den stora reduceringen av intervall man då tvingas att göra för att checkcykeln ska stämma. Som 

resultatet visar så förkortas intervallet på väldigt många underhållsåtgärder, vilket kan leda till en 

ekonomisk fråga som kan skapa problem.  

Samma sak gäller den cykeln som är på 1200 FH. Reduceringen av intervall blir lägre, vilket är 

positivt. Däremot blir det administrativa arbetet krångligare på grund av den långa checkcykeln. Det 

blir mer att hålla reda planeringsmässigt vid 24 stycken olika checkpaket än vid 12 stycken. 

 

Däremot har ett tredje eventuellt tillämpbart resultat tillgetts detta arbete, ett resultat som skulle kunna 

nås i framtiden om Sjöfartsverket inför ett Reliability-program inom organisationen, se kap. 7.1 

Framtida arbeten.  
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7. Avslutning/Slutsatser 
 

Det resultatet som framkommit i detta arbete som enligt vår uppfattning och kunskap är bästa möjliga 

med den information som finns tillgänglig i dagsläget är 5.2 Fasad checkstruktur med 600 FH cykel. 

Eftersom nackdelarna med resultat baserat på 1200FH cykel enligt oss är för stora och det alternativet 

som presenteras i 7.1 Framtida arbeten inte är utförbart i dagsläget. Det är inte säkert att 

checkstrukturen baserad på 600FH går att genomföra med en god produktionsanpassning med 

avseende på zonindelning och mantimmar för checkpaketen vilket är en viktig faktor om resultatet 

skall användas. Det enda sättet att ta reda på detta är att fullfölja arbetet genom att undersöka de 

resterande faktorerna som behövs för ett optimalt fasat checkprogram.  

7.1 Framtida arbeten 
 

De stora nackdelarna med detta resultat är antalet checkpaket på resultatet baserat på 1200FH cykel 

samt den stora intervallreduceringen av 1 YE underhållsåtgärderna i resultatet baserat på 600FH 

cykeln. Därför föreslås en alternativ checkstruktur baserat på ett Reliability Program som i dagsläget 

inte existerar. Viktigt att tilläga är att även om ett Reliability Program utformas för detta syfte är det 

inte garanterat att det ger en möjlighet till en förlängning för underhållsåtgärderna i fråga, men att man 

kan komma närmare ett mer optimalt, kostnadseffektiv och säkrare underhållsprogram. Det kan 

upplevas konstigt att ett Reliability-program, med möjlighet att förlänga intervall också kan göra 

underhållsprogrammet säkrare. Men en högre säkerhet blir också i många fall en effekt av ett 

Reliability-program eftersom detta bygger på att man kontinuerlig och noggrant övervakar 

luftfartygets underhåll, och med hjälp av detta kan man lättare hitta källan till eventuella problem som 

kan uppstå samt att man på det sättet dessutom kan hitta bättre lösningar för förebygga problemet. 

Den förändring som föreslås är att utgå från checkstrukturen med 600FH cykel eller 18 månader där 

man istället för en reducering av intervall gör en förlängning. Detta förslag baseras på att ett Reliabilty 

Program kan styrker eskaleringen av underhållsåtgärder. 

Intervallerna och uppdelningen av checkarna skulle då kunna se ut som i diagram 6. 

 

 
 

 

 

Tillfällen: 50/1,5 100/3 150/6 200/8 250/10 300/12 350/14 400/16 450/18 500/20 550/22 600/24 

Antal 

åtgärder: 92 93 92 92 92 92 92 93 93 92 93 92 

Diagram 6, visar en potentiell fördelning över en 600 FH cykel med eskaleringar 
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I den här checkstrukturen så har alla underhållsåtgärder större än 400FH och med ett 1 årsintervall 

samt 500FH åtgärderna förlängts till 1,5 år eller 600FH. Den stora fördelen med den förlängningen är 

att man istället för att fördela ut underhållsåtgärderna tillsammans med 300FH checken eller som fria 

rutiner så fördelar man istället ut dem tillsammans med 600FH checken. Utnyttjandet av intervallen 

har nu istället nått ett maximum då endast 9 underhållsåtgärder har en reducering över huvud taget. Se 

tabell 6 nedan.  

 

Tabell 6, Jämförelse mellan ursprungligt intervall och potentiellt framtida intervall över en 600 FH 

cykel 

Ursprungligt intervall Intervall för fasad checkstruktur Antal åtgärder per intervall 

50FH 50FH 70 

100FH 100FH 5 

150FH 150FH 5 

150FH eller 1 YE 150FH 1 

6 månader 200FH 8 

300FH 300FH 30 

300FH eller 1 YE 300FH 22 

400FH eller 1 YE 300FH 1 

1 YE 600FH 54 

500FH eller 1 YE 600FH 2 

600FH eller 1 YE 600FH 8 

600FH 600FH 15 

 

 

Om eskaleringen av underhållsåtgärderna för detta checkprogram skulle gå att genomföra så innebär 

det att ett nytt AMP behöver göras. Fördelarna med detta checkprogram är som sagt att utnyttjande av 

intervallen blir högre och på så sätt också effektiviteten av underhållsprogrammet. 

7.2 Relaterad forskning inom Reliability 
 

Formell forskning inom fasade checkstrukturer är som uppfattat ingenting som i dagsläget sker på en 

allmän nivå. Att optimera underhållsprogram av alla slag är upp till operatören där varje typ av 

operation är unik, och där operatören med tiden får arbeta fram det program som de anser är 

lämpligast. Därför är forskning på en generell nivå väldigt svårt. Men man kan fortfarande konstatera 

att kommunikation operatörer emellan samt mellan TC-hållare och operatör sker kontinuerligt i många 

fall, vilket leder till att man tillhandahåller nyttig kunskap under tiden man opererar luftfartyget. På så 

sätt kan man säga att forskning inom optimering av underhållsprogram sker på empirisk nivå och 

ständigt nytt lärande. 

 

Däremot sker mycket allmän forskning kring Reliability i dagens läge och exempel på sådan forskning 

är en publikation som beskriver på högre nivå hur man utformar ett effektivt Reliability-program.  

Artikeln ger information på vad och vart man ska rikta resurserna för att effektivisera AMP:et. Att 

välja ut rätt områden som skall övervakas, att ha ett pålitligt datasystem som kan hantera sådan typ av 

information samt att man arbetar fram ett förvarningssystem som kan ge indikationer om någonting 

bör åtgärdas[10]. 

 

Även matematiska modeller för funktionssannolikhet är något som man har stor nytta av inom ett 

Reliability-program. Om man implementerar sådana modeller i ett Reliability-program så kan man 

lättare se vilka system som behöver övervakas noggrannare eller tvärtom. Därför har man gjort mer 

avancerade matematiska modeller kring detta[9].  

 

Resultatet av ett Reliability program är till stor del baserat på hur luftfartyget opereras. Man har gjort 

en Monte Carlo-simulering av Reliability för kommersiella luftfartyg. Där man tagit hänsyn till antalet 

flygplan i omlopp, regularitetsnivå, hur mycket flygplanen används, nivån på antalet mantimmar som 
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krävs inom underhåll samt hur stort lager av reservdelar man har. Även vädret vid operation har lagts 

in som parameter i projektet. Detta är ett simuleringsprojekt av hög nivå[8]. 

 
beskriver hur Reliability förhåller sig till certifieringsprocessen för ett luftfartyg. I texten står det 

mycket om de olika analyser man brukar använda sig inom produktion av luftfartyg, som FTA och 

FMEA. Artikeln beskriver varför man använder dessa analyser och vilka fördelar de ger. Detta visar 

på att Reliability är en avgörande faktor inom såväl produktionen och operationen av ett kommersiellt 

luftfartyg[7]. 

 

Dessa visar på vilket kraftfullt verktyg Reliability-program kan vara och det är därför framtida arbeten 

behandlar just detta ämne.  
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Bilaga 1 
 

Bilagan är en Excelfil där samtliga underhållsåtgärder som beaktats i detta arbete finns tillgängliga. 

På grund av Exceldokumentets omfattning så kommer denna bilaga att finnas i digitalt format vid 

förfrågan. 

 

Förfrågan kan skickas till: 
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Douglas Jeleborg 

Dogge19192@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:klasferreira@gmail.com
mailto:Dogge19192@gmail.com

