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Sammanfattning 

Idag bygger varje flygbolag sitt underhållsprogram baserat på underhållsåtgärdernas 
tröskelvärden och Repeat intervall. TUIfly Nordics tekniska avdelning har upplevt att 
liten eller ingen hänsyn har tagits till de olika underhållsåtgärdernas intervall i relation till 
område på flygplan och åtkomstkrav för att utföra en underhållsåtgärd. Med anledning av 
detta har vi för detta arbete fått i uppdrag av TUIfly Nordic att utreda huruvida en 
optimering av underhållsprogrammet för B737NG flottan är möjlig, genom att ta hänsyn 
till område och åtkomstkrav på planet. Konsekvensen av dagens underhållsprogram är 
att åtgärder med samma åtkomstkrav ej samordnas. D.v.s. öppning/borttagning av 
paneler/luckor görs för ofta, vilket kostar bolaget mycket tid och pengar.  
 
Målet med examensarbetet har varit att identifiera möjliga justeringar i intervall för att 
planera underhållsåtgärder efter område och åtkomstkrav, så att de görs samtidigt. 
Genom en datainsamling och analys från diverse litteraturstudier, bolagets och 
tillverkarens manualer, har TUIfly Nordics problemställning kunnat utredas. En 
sammanställning av totalt 41 underhållsåtgärder i sju olika områden har redovisats, där en 
de-eskalering av tröskelvärde är ett alternativ för att samordna underhållsåtgärder som 
har samma område och åtkomstkrav. Resultatet som presenterats är endast ett koncept 
och kan därför inte användas direkt, utan en egen utvärdering av TUIfly Nordics 
tekniska avdelning. Kontentan av detta examensarbete är en rekommendation på hur 
man lämpligast optimerar ett underhållsprogram för B737NG medtaget hänsyn till 
område och åtkomstkrav, vilket var målsättningen och det önskade resultatet med 
arbetet.  
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Abstract	

Every airlines maintenance programme is based on the maintenance task thresholds and 
Repeat Intervals. TUIfly Nordic’s technical department has experienced that some or no 
consideration has been given to the various maintenance task intervals in relation to the 
area of the aircraft and the access requirements for performing a maintenance task. 
Accordingly, we have been assigned by TUIfly Nordic to investigate whether an 
optimization of the maintenance programme for the B737NG fleet is possible, by taking 
the area and access requirements of the plane into account. As a direct result of how 
current maintenance programme is constructed, tasks conducted on a specific area of the 
aircraft are not coordinated, which means that opening/removal of panels/doors are 
made too often, therefore costing a lot of time and money.  
 
The purpose of the thesis was to identify possible adjustments in the intervals to 
coordinate the maintenance tasks by area and access requirements. TUIfly Nordic's 
concerns regarding their maintenance programme have been studied through data 
collection and analysis from various literature studies, especially from the company's and 
the manufacturer's manuals. A compilation of 41 maintenance tasks in seven areas has 
been presented where de-escalation in threshold is an option to schedule maintenance 
tasks that occur in the same area and access requirements. The result that is presented is 
only a concept and can therefore not be used directly into the maintenance programme, 
without an evaluation made by TUIfly Nordic’s technical department. The final outcome 
of this thesis is a recommendation on how to best optimize a maintenance programme 
for B737NG, in the matter of taking the area and access requirements of the plane into 
account, which was the objective and desired outcome of the work.    
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Förord	  

Rapporten är ett resultat av ett examensarbete inom Flygingenjörsprogrammet 180 hp 
vid Mälardalens Högskola i Västerås. Arbetet har utförts vid den tekniska avdelningen på 
flygbolaget TUIfly Nordic AB. Handledare för examensarbetet har varit 
universitetsadjunkt Tommy Nygren och TUIfly Nordics ingenjör- och underhållschef 
Fredrik Beatty. Rapporten behandlar utveckling av underhållsarbete för flygplan.  
	
Rapporten har delats in i tio olika kapitel, varav innehållet i kapitel 1-7 är för de som är 
intresserade av det faktiska arbetets innehåll. 

- För att se hur vi kom fram till resultatet med hjälp av metod, rekommenderas 4. 
Metod samt 6.1 Framställning av resultat. 

- För att läsa och veta mer om resultatet rekommenderas 5. Resultat samt 6. 
Diskussion och utvärdering av resultat. 

- Vid intresse av tidigare samt framtida studier rekommenderas 2. Bakgrund samt 7.1 
Framtida arbeten. 

	
I samtliga kapitel krävs viss kunskap inom flygunderhåll för att förstå innehållet. 
 
Västerås, 4 november 2015 
Amin Ben Sassi, Iddaris Maneekum  
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Nomenklatur	

Förkortning  Förklaring 
  
BLX   TUIfly Nordic 

TOM   Thomson Airways 

TC   Type Certificate 

MPD   Maintenance Planning Document 

MRB   Maintenance Review Board 

B737NG  Boeing 737 Next Generation 

B737MAX  Boeing 737 MAX 

MSG   Maintenance Steering Group 

EASA   European Aviation Safety Agency 

Task/Taskar  Taskcard(s) 

Job Cards  Arbetskort (refererar till Taskcard med fullständig information) 

SST   Several Section Task 

FH   Flight Hours 

CYC   Cycles (En start och landning) 

Kalendertid  Månader och år 

GVI   General Visual Inspection  

DET   Detailed Inspection 

RST   Restoration  



	
vi 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	

SAMMANFATTNING	.......................................................................................................................	II	
ABSTRACT	........................................................................................................................................	III	
FÖRORD	............................................................................................................................................	IV	
NOMENKLATUR	...............................................................................................................................	V	
1.	 INLEDNING	.................................................................................................................................	1	
1.1.	 OM	TUIFLY	NORDIC	.............................................................................................................................	1	
1.2.	 PROBLEMFORMULERING	.....................................................................................................................	1	
1.3.	 SYFTE	......................................................................................................................................................	2	
1.4.	 AVGRÄNSNINGAR	..................................................................................................................................	2	

2.	 BAKGRUND	................................................................................................................................	3	
2.1.	 STATE	OF	PRACTICE	.............................................................................................................................	3	

3.	 TEKNISK	BESKRIVNING	.........................................................................................................	5	
3.1.	 FORTSATT	LUFTVÄRDIGHET	OCH	UNDERHÅLL	...............................................................................	5	
3.2.	 MAINTENANCE	STEERING	GROUP	.....................................................................................................	5	
3.3.	 MAINTENANCE	PLANNING	DOCUMENT	............................................................................................	5	
3.4.	 AMP	OCH	DESS	INNEHÅLL	..................................................................................................................	6	
3.5.	 ÅTKOMSTKRAV	......................................................................................................................................	6	
3.6.	 OLIKA	UNDERHÅLLSTYPER	.................................................................................................................	6	

4.	 METOD	........................................................................................................................................	8	
4.1.	 DATAINSAMLING	...................................................................................................................................	8	
4.2.	 ANALYS	AV	DATAINSAMLING	(IDENTIFIERINGSPROCESS)	............................................................	8	
4.3.	 OPTIMERINGSFÖRSLAG	........................................................................................................................	9	
4.4.	 INLÄRNING	AV	UNDERHÅLLSUPPBYGGNADEN	.................................................................................	9	
4.5.	 IDENTIFIERINGSPROCESSEN	...............................................................................................................	9	

5.	 RESULTAT	...............................................................................................................................	11	
5.1.	 OPTIMERINGSFÖRSLAG	I	URVAL	.......................................................................................................	11	

6.	 DISKUSSION	OCH	UTVÄRDERING	AV	RESULTAT	.......................................................	15	
6.1.	 FRAMSTÄLLNING	AV	RESULTAT	.......................................................................................................	15	
6.2.	 EFFEKTIV	TIDSBESPARING	......................................................................................................................	16	
6.3.	 THOMSON	AIRWAYS	OM	RESULTATET	............................................................................................	16	

7.	 SLUTSATS	................................................................................................................................	18	
7.1.	 FRAMTIDA	ARBETEN	..........................................................................................................................	18	

8.	 TACK	.........................................................................................................................................	19	
9.	 KÄLLFÖRTECKNING	............................................................................................................	20	
BILAGOR	..........................................................................................................................................	21	
BILAGA	1	-	TASKCARD	....................................................................................................................................	21	
BILAGA	2	-	SEKTIONSINDELNING	.................................................................................................................	22	
BILAGA	3	-	RESULTATDIAGRAM	...................................................................................................................	23	



 

	
1 

1. Inledning	
Med en bransch som präglas av hård konkurrens och höga omkostnader ställs det höga 
krav på effektivitet på de enskilda bolagen, i synnerhet när det gäller 
underhållsprogrammet. Varje flygbolag har ett ansvar att ta fram ett underhållsprogram 
för varje flygplanstyp som de har i drift för att säkerställa den fortsatta luftvärdigheten. 
Ett väl planerat underhåll ett sätt för flygbolagen att spara både tid och pengar samtidigt 
som en säker flygning garanteras. 	

1.1. Om	TUIfly	Nordic	
TUIfly Nordic AB (BLX) är ett svenskt charterflygbolag som ingår i världens största 
charterflygbolagsgrupp, TUI Airlines. Flygbolaget har idag cirka 600 anställda och flyger 
på uppdrag av och tillhör Fritidsresor AB. För detta ändamål opererar flygbolaget med 
en flotta som utgörs av sex Boeing 737NG och två Boeing 767-300 beroende på säsong 
[1]. TUIfly Nordic flyger idag till olika destinationer som finns i Europa, Afrika, Asien, 
Sydamerika samt olika öar i Karibien [2]. Då BLX själva inte äger flygplanen har man 
ingått leasingavtal med ett flertal flygplansägare [3]. Leasingsperioden sträcker sig 
vanligast på tolv år. Ett krav från ägarna kan vara att vid kontraktets slut skall en C-check 
utföras på flygplan, för att återlämnas i ett skick där planet kan börja operera direkt. Då 
leasingavtalen för deras Boeing 737NG löper ut allteftersom, har man valt att 
modernisera sin flotta med den senaste Boeing 737MAX som kommer att levereras 
successivt med start 2018. 
  
BLX huvudkontor är placerad på Söder Mälarstrand i Stockholm och den tekniska 
avdelningen är placerade i hangar 4 Arlanda flygplats, därifrån och från baserna i 
Göteborg, Malmö, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors sker merparten av det operativa 
underhållsarbetet. Vidare sker det tunga underhållet hos Thomson Airways hangarer som 
är förlagda på London Luton Airport [1]. 

1.2. Problemformulering	
Underhållsprogram utgivna av TC-hållare är numera baserade på MSG-3 metoden [4], 
där varje underhållsåtgärd har tilldelats ett tröskelvärde och ett intervall. Operatören 
bygger sitt underhållsprogram baserat på underhållsåtgärdernas tröskelvärden och 
intervaller. BLX har upplevt att liten eller ingen hänsyn tas till de olika 
underhållsåtgärdernas intervall i relation till område på flygplan och åtkomstkrav för att 
utföra åtgärd. Att ta hänsyn till område och åtkomstkrav på flygplan innebär att man 
planerar underhållsåtgärder efter område och paneler/luckor som måste öppnas eller tas 
isär för att få utföra underhållsåtgärden. Resultatet av detta medför till att 
underhållsåtgärder som sker på samma område på flygplan förekommer i olika 
checkpaket, vilket innebär att samma panel/luckor öppnas/tas bort för ofta. 	



 

	
2 

1.3. Syfte	
Målet med detta examensarbete var att på uppdrag av TUIfly Nordic utreda ifall det går 
att skapa ett mer effektivt underhåll för varje område på ett flygplan, och vid behov 
justera intervallen på de olika underhållsåtgärderna. Genom att ta hänsyn till åtkomstkrav 
och område, kan detta leda till att man kan identifiera möjliga justeringar vid planering av 
underhållsåtgärder efter område och åtkomstkrav.  
 
En annan viktig aspekt är att det nuvarande underhållsprogrammet för BLX B737NG 
inte sträcker sig fram till återlämning av flygplan. BLX får då avsätta tid och pengar för 
att utföra ett extra underhåll för att möta de krav om ett fullständigt underhåll innan 
återlämning som ägarna har ställt. Vid ett positivt utfall av den primära uppgiften kan 
detta resultera i att man får ett jämnare underhållsprogram som uppfyller de krav som 
ägarna har ställt vid återlämning av flygplanen. 

1.4. Avgränsningar	
Detta arbete har gått ut på att optimera ett underhållsprogram med fokus på att planera 
underhållsåtgärder med samma åtkomstkrav och område tillsammans. Arbetet kommer 
endast att behandla TUIfly Nordics tyngre underhåll dvs. Base Maintenance. Efter att ha 
gått igenom samtliga 569 underhållsåtgärder, kunde examensarbetets omfattning 
estimeras till den grad att den håller sig inom tidsramen.  
 
En annan avgränsning är att resultatet av arbetet inte kommer att redovisas i form av en 
checkstruktur. Detta eftersom en ändring av intervall på specifik underhållsåtgärd skulle 
kräva en infasning i underhållsprogrammet, vilket är utanför detta arbetes målsättning. 
En ändring i underhållsåtgärdens intervall bör beaktas av antalet anmärkningar från 
piloter och tekniker på den berörda underhållsåtgärden, som även detta är utanför ramen 
av arbetet. Målsättningen har istället varit att redovisa förslag på optimering i form av 
identifierade underhållsåtgärder som kan eskaleras/de-eskaleras för att få en optimering 
med hänsyn till område och åtkomstkrav på flygplan. BLX får därefter utvärdera och ta 
ställning till detta om en tillämpning av optimeringsförslagen är aktuell. Det är viktigt att 
poängtera att vi valt att inte ta hänsyn till tillförlitligheten när optimeringsförslagen 
genomfördes, eftersom detta är ett annat arbete i sig. 
 
BLX äldsta 737NG introducerades i flottan 2003 och den senaste 2014. Detta ger fler 
faktorer att ta hänsyn till då tröskelvärdet för ett flertal underhållsåtgärder för de äldre 
planen redan inträffat, vilket i sin tur leder till att man istället tittar på när 
underhållsåtgärden skall upprepas nästa gång. För att arbetet skulle kunna hålla sig inom 
tidsramen, gjordes en optimering för de nyare planen, med andra ord togs hänsyn till stor 
del till underhållsåtgärdens tröskelvärde, då de flesta underhållsåtgärderna inte nått sitt 
tröskelvärde på de nyare planen. På detta vis kan BLX tillämpa optimeringen på 
737MAX när den introduceras i flottan.   
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2. Bakgrund	

2.1. State	of	Practice	
Vi befinner oss i en ständig utveckling av det som idag kallas för modern 
underhållsfilosofi. Modern underhållsfilosofi innebär att underhållet på flygplan är 
nödvändigt för att garantera säkerheten genom redundans. Eftersom redundans i stort 
sett inte fanns inbyggd i designen på de äldre generationers flygplan, var underhåll 
nödvändigt för att garantera säkerheten – traditionell underhållsfilosofi. Förr kunde man 
utföra totalinspektioner mellan flygningarna, vilket inte är möjligt att genomföra på 
moderna flygplan på grund av den komplexa designen, se figur 2.1.1.  
 
Metoderna för hur dagens underhåll skall utföras har huvudsakligen baserats sig på 
grundliga kunskaper och lång erfarenhet av flygplansunderhåll. Det är avgörande för 
varje underhållsorganisation att förstå varför, hur och när varje underhållsåtgärd skall 
utföras, för att bygga ett välplanerat underhållsprogram. Detta görs genom en ständig 
utvärdering av varje underhållsåtgärd. 
 
Optimering av underhåll är ett stort och komplext arbetsområde inom flygbranschen. 
Det går att optimera underhållet på flera olika sätt. Beslutet om att optimera brukar oftast 
uppkomma efter att en underhållsorganisation känner ett behov eller upptäcker 
potentiella förbättringsområden i ett underhållsprogram. En optimering leder ofta till en 
minskning av material- och resurskostnader, ökad drift och som samtidigt garanterar 
säkerheten. Ett arbete har tillhandahållits som berör just optimering av 
underhållsprogram för B737NG, där en master student har fått i uppdrag att skapa ett 
underhållsprogram utifrån Boeings MPD för Transavias specifika operation [7]. 
Författaren Anthony K. Muchiri nämner på ett generellt plan olika metoder för hur 
underhållsarbetet kan optimeras på flygplanstypen. Han nämner också kort att en 
optimering av underhållsåtgärder kan göras med hänsyn till område och åtkomstkrav. 
Författaren har dock valt att inte optimera på detta sätt. Anledningen till detta är att det 
skulle vara ett för stort arbete att både skapa ett underhållsprogram och att optimera med 
hänsyn till område och åtkomstkrav. Dessutom finns liten eller ingen erfarenhet kring en 
sådan optimering, och huruvida det skulle ge ett långsiktigt fördelaktigt resultat går inte 
att svara på än, då tidigare studier inte visat detta.  
 
Det finns också tidigare examensarbeten som har berört ämnet – optimering av 
underhållsprogram. Ett exempel på arbeten som gjorts inom ämnet är utformningen av 
en fasad checkstruktur, som baserar sig på underhållsåtgärdernas intervall för 
Sjöfartsverkets helikopterflotta [5]. I ett annat arbete fokuserades det på samma 
målsättning som ovanstående, där arbetet gick ut på att skapa en fasad checkstruktur 
med hänsyn till zonindelning och mantimmar [6]. Det sistnämnda arbetet har haft samma 
målsättning som detta examensarbete har, men har inte räckt för att lösa TUIfly Nordics 
problemställning, se 1.2 Problemformulering.  
 



 

	
4 

Eftersom arbetet har tagit hänsyn till område och åtkomstkrav på flygplan, och som 
tidigare nämnt inte gjorts tidigare, är arbetet unikt inom ämnet – optimering av 
underhållsprogram. Vidare har optimeringen gjorts på en mer komplex och modernare 
flygplanstyp – Boeing 737NG.  
 
 

 
Figur 2.1.1 – Illustrering av Tommy Nygren.  
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3. Teknisk	beskrivning	
I detta avsnitt beskrivs de begrepp som behandlas i arbetet samt allmänna begrepp som 
ingår i flygunderhållsteori.  

3.1. Fortsatt	luftvärdighet	och	underhåll		
För att behålla den initiala luftvärdigheten behöver ett flygplan underhållas. Den initiala 
luftvärdigheten kan enkelt beskrivas som att tillverkaren av ett flygplan skall kunna bevisa 
att konstruktionen och alla dess komponenter är lämpade för säker flygning, vid vilken 
tid då ett typ certifikat erhålls av EASA.  
 
Varje flygbolag har ett ansvar att ta fram ett underhållsprogram för varje flygplanstyp 
man har i drift för att säkerställa den fortsatta luftvärdigheten. En och samma 
flygplanstyp kan ha olika underhållsprogram hos olika operatörer, av den anledningen att 
en operatör måste anpassa sitt underhållsprogram efter sitt trafikprogram. Förhållandet 
mellan flygtimmar, cykler och den årliga användningen av flottan utgör hur och när en 
specifik underhållsåtgärd skall utföras. Faktorerna kan variera beroende på hur ett 
flygbolag väljer att operera med sitt flygplan. Därför är ett underhållsprogram ett av det 
mest viktigaste verktyget för att bibehålla den fortsatta luftvärdigheten för ett flygplan. [4, 
5, 8] 
 
För tungt luftfartyg finns det även angivna krav på hur och när specifika 
underhållsåtgärder skall utföras. Dessa krav utfärdas av EASA för att bibehålla den 
fortsatta luftvärdigheten. Ett flygbolag som introduceras till en ny flygplanstyp får ett 
preliminärt underhållsprogram, MPD/MRB, som i sin tur kan utvecklas och anpassas till 
den egna verksamheten, men alla flygplan i flottan måste nå minimum standard för 
underhåll för att garantera flygsäkerheten. [5, 8] 

3.2. Maintenance	Steering	Group	
Genom MSG har flygindustrin fått ett ordnat verktyg som ger en möjlighet att på ett 
planerat och effektivt sätt hantera underhållskrav. Den går ut på att specificera och klassa 
underhållskrav genom ingående utvärdering av potentiella fel och dess konsekvenser, 
som kan uppstå på ett flygplans konstruktion och komponenter. Denna process måste 
vara genomförd innan ett flygplan tas i trafik. Även om utvärderingen är en krävande och 
lång process, ger den stora fördelar. Den ger en operatör möjlighet att optimera 
underhållskravens intervall och innehåll anpassat till trafikprogrammet. Alla ändringar 
och förbättringar som anses vara bäst lämpad för den egna verksamheten måste 
motiveras och godkännas av ansvarig luftfartsmyndighet innan de genomförs. [4, 8] 

3.3. Maintenance	Planning	Document	
Dokumentet förser operatören med planeringsinformation för underhåll hos en 
flygplanstyp, som exempelvis tröskelvärde, mantid och hur en underhållsåtgärd skall 
utföras. Den omfattar information om alla zoner och paneler/luckor på flygplan. MPD 
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listar också alla rekommenderade underhållsåtgärder som satisfierar kraven för att 
bibehålla den fortsatta luftvärdigheten. Operatören får även med hjälp av informationen 
som finns i MPD att utveckla ett lämpligt underhållsprogram för den egna verksamheten. 

3.4. AMP	och	dess	innehåll		
Ett underhållsprogram är ett flygbolags handbok, som specificerar allt planerat 
underhållsarbete. Underhållskraven kommer huvudsakligen från tillverkaren efter 
genomförd MSG-analys, men också från luftfartsmyndigheter och bolagets egen 
drifterfarenhet. För att underhållsarbetet skall kunna anpassas i praktiken, 
produktionsanpassas dessa och beskrivs i detalj för tekniker/mekaniker att förstå. Man 
gör detta genom att framställa egna Job Cards eller också använda tillverkarens 
framställda Taskcards, som är det dokument som beskriver hur en underhållsåtgärd skall 
utföras och som följs av tekniker/mekaniker. Dokumentet består bland annat av 
underhållsåtgärdens tröskelvärde, Repeat Interval, vilket område som berörs, vilka 
paneler/luckor som skall öppnas/tas bort, hur lång tid åtgärden beräknas ta och vad för 
typ av underhållsåtgärd det handlar om (ex. GVI, DET). En Taskcard beskriver med 
andra ord teoretiskt stegvis hur en underhållsåtgärd skall utföras och dokumentet är till 
för att följas till punkt och pricka, se 10.1 Bilaga 1. 

3.5. Åtkomstkrav	
Ett eller flera krav som måste uppfyllas för att få utföra en specifik åtgärd i ett område på 
flygplan. Exempelvis kan ett krav för att få åtkomst till ett specifikt område på flygplan, 
vara att en eller flera paneler/luckor måste öppnas/tas bort för att få utföra åtgärd på 
angivet område. 

3.6. Olika	underhållstyper	
General Visual Inspection (GVI) 
En visuell inspektion är till för att säkerställa att inga eventuella fel har uppstått. 
 
Detailed Inspection (DET) 
En mer djupgående åtgärd för att upptäcka potentiella brister i strukturen eller 
komponenter. Speciella verktyg eller en de-montering kan behövas. 
 
Restoration (RST) 
Ett arbete som innebär att byta eller rengöra delar för att återställa dessa till en viss 
standard som krävs. 
 
Discard (DIS) 
Borttagning av komponent, struktur eller system som har en livslängd. 
 
Servicing (SVC) 
En serviceåtgärd för flygplanet, t.ex. påfyllning av vätskor, byte av batteri etc. 
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Visual Check (VCK) 
En visuell åtgärd för att upptäcka eventuella brister, genom observation för att sedan 
avgöra om systemet, delen eller komponenten uppfyller sin avsedda funktion. 
 
Operational Check (OPC)  
En åtgärd där man testar ett system för att kunna kontrollera och bekräfta att den 
uppfyller sin avsedda funktion. Endast en verifiering och ingen kvalitativ åtgärd. 
 
Functional Check (FNC)  
En kvalitativ åtgärd där man kontrollerar att ett system fungerar som det skall inom de 
specificerade gränserna. Denna åtgärd görs i syfte för att upptäcka potentiella brister. 
 
Zonal Inspection (GV) 
Är en General Visual Inspection för ett område på ett flygplan där man gör en 
omfattande bedömning av området som skall inspekteras och om den är i ett luftvärdigt 
skick.  
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4. Metod	

Detta kapitel beskriver ingående val av metod, för att kunna uppnå det förväntade 
resultatet med arbetet. Arbetet har för enkelhetens skull fördelats i tre steg - 
Datainsamling, Analys av datainsamling och Optimeringsförslag. 

4.1. Datainsamling	
Första delen av arbetet har haft en betydande roll för arbetets utformning, då detta har 
gett en bättre helhetssyn på problemet. Steget har behandlat insamling av all relevant 
information kring arbetet med hänsyn till TUIfly Nordics problemställning. Detta har 
genomförts med hjälp av litteraturstudier som berör ämnesområdet, genomsökning av 
tillverkarens MPD och bolagets underhållsprogram [8, 9]. Förutom detta har tillämplig 
information från tidigare samt aktuell studie/forskning som berör ämnesområdet 
genomgåtts [5, 6, 7]. 
 
För att säkerställa att rätt material användes för analys av problem, har följande 
frågeställningar tagits fram: 

§ Vad skall avgränsas för att arbetets omfattning inte skall överskrida tidsramen? 
§ Vad innehåller BLX underhållsprogram respektive tillverkarens MPD? 
§ Vilket arbetssätt var bäst att tillämpa för att uppnå det förväntade resultatet? 
§ Vilka fördelar kan detta arbete få av tidigare samt aktuell studie/forskning? 
§ Varför är tidigare samt aktuell studie/forskning inte likt detta arbete? 

4.2. Analys	av	datainsamling	(Identifieringsprocess)	
I det här steget bearbetades och undersöktes den information som samlats in från diverse 
litteraturstudier, manualer som tillhandahållits av bolaget och analys av 
problemställningen. Analysen underlättade arbetet genom tillhandahållande av de 
underhållsåtgärder som var värda att titta på, se 5. Resultat. Vidare var en ständig 
uppföljning tillsammans med handledarna av stor betydelse i detta steg för att undvika att 
arbetet avviker från uppgiften.  
 
Vid genomförandet av analys togs det hänsyn till följande frågeställningar:  

§ Hur har underhållsåtgärderna fördelats med hänsyn till intervall, område och 
åtkomstkrav på flygplan? 

§ Vad krävs för att kunna samordna åtgärder med samma åtkomstkrav och 
område? 

§ Hur skall man optimera så att öppning/borttagning av paneler/luckor i samma 
område inte upprepas? 

§ Kommer optimeringen ge ett positivt utfall för ett jämnare underhåll? 
§ Kommer resultatet av optimeringen vara fördelaktigt för TUIfly Nordic? 
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4.3. Optimeringsförslag	
Redovisning av förslag på optimering som har efterfrågats av TUIfly Nordic 
tillhandahålls, se 5. Resultat. Ett teoretiskt implementeringstest som genomförs 
tillsammans med TUIfly Nordics tekniska avdelning för att bedöma utfallet av 
optimering, se	6.3 Thomson Airways om resultatet. 

4.4. Inlärning	av	underhållsuppbyggnaden	
För att kunna gå vidare till en lösning var det viktigt att veta hur ett flygplan var uppdelat 
underhållsmässigt. Underhåll av ett flygplan är ett väldigt komplext och omfattande 
arbete. Ett underhållsprogram består av väldigt mycket information, inte minst från alla 
Taskcards. Med anledning av detta är det avgörande att hantera innehållet noggrant. 
 
Därför var det av vikt att redan under datainsamlingen veta hur en sektion är indelad och 
vad som finns i en sektion. Det var viktigt att veta vilka zoner, paneler/luckor och 
åtkomstkrav som förekom i respektive sektion. Informationen kunde hittas i MPDn [8]. 
Genom att känna till detta kunde man sedan gå vidare i lösningen och detta skulle 
komma att underlätta identifieringsprocessen betydligt. 

4.5. Identifieringsprocessen	
Under datainsamlingen togs beslutet att dela in planets olika delar i sektioner, 41, 43, 44, 
46, 47 och 48 varvid sektion 44 delades in i tre delar - Fuselage, Engine och Wings, för 
en illustrering av sektionsindelningen se 10.2 Bilaga 2. Detta har kommit att underlätta 
arbetets identifieringsprocess avsevärt genom att särskilja samtliga 569 taskar till den 
sektion de tillhör samt fördelade ut de olika åtgärderna med hänsyn till område på 
flygplan. Processen kommer att redogöra steg för steg, hur identifieringen av 
underhållsåtgärder med samma område och åtkomstkrav gick till, se figur 4.5.1.  
 

1) Samtliga 569 underhållsåtgärder delades in sektionsvis med tre kategorier baserat 
på intervall – flygtimmar, cykler och kalendertid för sig. Med undantag för de 
underhållsåtgärder som genomförs på flera sektioner samtidigt vilka placerades i 
ett eget dokument. Åtgärder av denna typ kommer att benämnas SST i denna 
rapport, se Taskcard nummer 53-380-00-01 i Area 1. 

2) Därefter granskades varje underhållsåtgärd genom information från arbetskortet, 
vad är det som skall göras? Finns något krav för att få utföra åtgärden? Vilka 
paneler/luckor ger åtkomst till området som åtgärden skall utföras på? Med hjälp 
av granskningen kunde man förstå hur det nuvarande underhållsprogram är 
uppbyggt och potentiella optimeringar som skulle kunna föreslås. 

3) Förutsättningarna som gavs i steg två satte igång identifieringsprocessen. 
Underhållsåtgärder med samma åtkomstkrav, access och område samordnades 
för att sedan bedömas som ett förslag, detta utfördes sektionsvis. 
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4) SST åtgärder som sker på flera sektioner och har samma åtkomstkrav med de 
underhållsåtgärder som finns i de berörda sektionerna, placerades tillsammans för 
att bilda ett potentiellt optimeringsförslag. 

5) Kontentan av ovanstående steg ledde till föreslagna optimeringar i olika områden 
i form av en lista i Excel, se 5. Resultat. 

	
	
	
	

	  

Taskuppdelning	

SST	In	i	respektive	sektion	

Samma	åtkomstkrav	
och	område?	

Ja	 Nej	

Analys	av	samtliga	
taskar	

Analys	av	samtliga	
taskar		

Förslag	på	
optimering	

Ingen	optimering	
finns	

Figur 4.5.1 - Identifieringsprocessen 
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5. Resultat	
Arbetet har kommit fram till ett förslag på optimering. Nedan har en sammanställning 
gjorts av sju intressanta områden (totalt 41 Taskscards) där en optimering kan göras. 
Resultatet visar även att underhållsåtgärder som har kalendertidsbaserade intervall endast 
tagits med, då FH och CYC föll bort tidigt i arbetet, se 6.1 Framställning av resultat. 
Åtgärder med ett lägre intervall (upp till sex år) har Repeat Interval beaktats, genom att få 
underhållsåtgärder med lägre intervall att inträffa samtidigt som de underhållsåtgärderna 
med ett högre intervall. De åtgärder som har ett tröskelvärde (eng. Threshold) på åtta år 
eller högre, sker endast en gång eftersom Repeat Interval på dem underhållsåtgärderna 
kommer att inträffa efter återlämning av flygplan. 
 
En annan viktig punkt som är värd att nämna är att när man justerar intervall måste man 
ta hänsyn till Findings d.v.s. anmärkningar från piloter och tekniker. Arbetet har inte haft 
som utgångspunkt att tillhandahålla exakta intervalljusteringar utan endast visa som 
förslag på vad som kan tänkas justeras.  

5.1. Optimeringsförslag	i	urval	

Taskcard	 Work	
Area	

Threshold	
Interval	

Repeat	
Interval	

Man	
Hours	 Section	 Zone	 Panel	 Type	 NOTE	

AREA	1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

53-380-00-01	 PASS	
CABIN	 8YR	 6YR	 8:00	 41,	43,	

46	

221,	222,	
231,	232,	
241,	242	

S2003,	NOTE	 GVI	

Remove	galleys	and	lavs.	Remove	floor	
panels	and	sidewalls	as	required.	

Remove/displace	insulation	blankets	as	
required.	SST	

53-868-00-01	 FUSELAGE	 9YR*	 8YR*	 6:00	 41	 221,	222	 NOTE	 ZONAL	
(GV)	

With	access	provided.	Galleys	and	lavs	
removed.	Floor	panels,	sidewall	panels,	

and	ceiling	
panels	removal	required.	

20-435-00-01	 PASS	
CABIN	 8YR	 8YR	 16:00	 43	 231,232	 NOTE	 RST	

Galleys	and	lavs	removed.		
Removal	of	sidewall	panels,	ceiling	panels	
and	return	air	grilles	required	in	areas	
where	galleys	and	lavs	are	located.	

53-878-00-01	 FUSELAGE	 8YR*	 8YR*	 8:00	 43	 231,	232	 NOTE	 ZONAL	
(GV)	

Galleys	and	lavs	removed.		
Floor	panels,	sidewall	panels,	and	ceiling	
panels	removal	required	in	areas	where	

galleys	and	lavs	are	located.		

20-445-00-01	 PASS	
CABIN	 8YR*	 8YR*	 16:00	 46	 241,	242	 NOTE	 RST	

Galleys	and	lavs	removed.		
Removal	of	sidewall	panels,	ceiling	panels	
and	return	air	grilles	required	in	areas	
where	galleys	and	lavs	are	located.	

53-886-00-01	 FUSELAGE	 8YR*	 8YR*	 8:00	 46	 241,	242	 NOTE	 ZONAL	
(GV)	

Galleys	and	lavs	removed.		
Floor	panels,	sidewall	panels,	and	ceiling	
panels	removal	required	in	areas	where	

galleys	and	lavs	are	located.	

53-370-00-01	 PASS	
CABIN	 12YR	 12YR	 16:00	 41,	43,	

46	

221,	222,	
231,	232,	
241,	242	

S2002,	NOTE	 GVI	

Remove	floor	panels	and	sidewalls	as	
required.		

Remove/displace	insulation	blankets	as	
required.	SST	

20-430-00-01	 PASS	
CABIN	 12YR*	 12YR*	 6:00	 43	 231,	232	 NOTE	 RST	

Removal	of	sidewall	panels,		
ceiling	panels	and	return	air	grilles	

required.	

53-880-00-01	 FUSELAGE	 12YR*	 12YR*	 8:00	 43	 231,	232	 NOTE	 ZONAL	
(GV)	

Floor	panels,	sidewall	panels,		
and	ceiling	panels	removal	required.		

20-440-00-01	 PASS	
CABIN	 12YR*	 12YR*	 6:00	 46	 241,	242	 NOTE	 RST	

Removal	of	sidewall	panels,		
ceiling	panels	and	return	air	grilles	

required.	

53-888-00-01	 FUSELAGE	 12YR*	 12YR*	 10:00	 46	 241,	242	 NOTE	 ZONAL	
(GV)	

Floor	panels,	sidewall	panels,		
and	ceiling	panels	removal	required.	

Bild 5.1 – Sammanställning av område 1 för 737NG  
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Taskcard	 Work	
Area	

Threshold	
Interval	

Repeat	
Interval	

Man	
Hours	 Section	 Zone	 Panel	 Type	 NOTE	

AREA	2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

53-360-00-03	 UPR	
FUSELAGE	 8YR*	 6YR*	 16:00	 46	 241	 222AR,	S2001,	

NOTE	 DET	

Remove	galleys/lavs.	Remove	cabin	
interior	as	required.	Remove/displace	

insulation	blankets	as	
required.	

53-360-00-04	 UPR	
FUSELAGE	 8YR*	 6YR*	 16:00	 46	 242	 222AR,	S2001,	

NOTE	 DET	

Remove	galleys/lavs.	Remove	cabin	
interior	as	required.	Remove/displace	

insulation	blankets	as	
required.	

53-410-00-01	 PASS	
CABIN	 12YR*	 8YR*	 28:00	 46	 241,	242	 S2401,	NOTE	 GVI	

Remove	galleys/lavs.	Remove	cabin	
interior	as	required.		

Remove/replace	insulation	blankets	as	
required.	

Bild 5.1.2 – Sammanställning av område 2 för 737NG 
 
 

Taskcard	 Work	
Area	

Threshold	
Interval	

Repeat	
Interval	

Man	
Hours	 Section	 Zone	 Panel	 Type	 NOTE	

AREA	3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

53-360-00-01	 UPR	
FUSELAGE	 8YR*	 6YR*	 16:00	 41	 221	 222AR,	S2001,	

NOTE	 DET	

Remove	galleys/lavs.	Remove	cabin	
interior	as	required.		

Remove/displace	insulation	blankets	as	
required.	

53-360-00-02	 UPR	
FUSELAGE	 8YR*	 6YR*	 16:00	 41	 222	 222AR,	S2001,	

NOTE	 DET	

Remove	galleys/lavs.	Remove	cabin	
interior	as	required.		

Remove/displace	insulation	blankets	as	
required.	

53-350-00-01	 PASS	
CABIN	 12YR*	 8YR*	 4:00	 41	 221,	222	 S2201,	NOTE	 GVI	

Remove	galleys/lavs.	Remove	cabin	
interior	as	required.		

Remove/displace	insulation	blankets	as	
required.	

Bild 5.1.3 – Sammanställning av område 3 för 737NG 
 
 

Taskcard	 Work	
Area	

Threshold	
Interval	

Repeat	
Interval	

Man	
Hours	 Section	 Zone	 Panel	 Type	 NOTE	

AREA	4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

53-820-00-01	 FUSELAGE	 72MT*	 72MT*	 2:40	 43	 123,	124	 821,	NOTE	 ZONAL	
(GV)	

Center	floor	panels	removal	required.		
Cargo	loading	system	removed/displaced	

as	required.	

20-340-00-01	 FUSELAGE	 6YR*	 6YR*	 0:40	 43	 123,	124	 NOTE	 RST	
Center	floor	panels	removal	required.		

Cargo	loading	system	removed/displaced	
as	required.	

53-160-00-01	 LWR	
FUSELAGE	 8YR*	 6YR*	 4:00	 43	 123,	124	 S1202,	NOTE	 GVI	

Remove	cargo	floor	panels	and	scuff	
plates.		

Remove/Displace	insulation	blankets	as	
required.	

Bild 5.1.4 – Sammanställning av område 4 för 737NG  
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Taskcard	 Work	
Area	

Threshold	
Interval	

Repeat	
Interval	

Man	
Hours	 Section	 Zone	 Panel	 Type	 NOTE	

AREA	5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

57-090-00-01	 PASS	
CABIN	 10YR*	 10YR*	 4:00	 43,	44	 135,	136,	

231,	232	 NOTE	 GVI	

Remove	floor	panels	and	insulation	as	
required		

in	passenger	compartment	as	for	access.	
SST	

53-190-00-01	 LWR	
FUSELAGE	 		12YR*	 10YR*	 2:00	 44	 135,	136	 S1301,	NOTE	 GVI	

Remove	floor	panels.		
Remove/displace	insulation	blankets	as	

required.	

53-370-00-01	 PASS	
CABIN	 12YR	 12YR	 16:00	 41,	43,	

46	

221,	222,	
231,	232,	
241,	242	

S2002,	NOTE	 GVI	 Has	already	an	optimization	proposal	in	
Area	1.		SST	

53-824-01-01	 FUSELAGE	 		12YR*	 12YR*	 2:00	 44	 135,	136	 NOTE	 ZONAL	
(GV)	

Floor	panels	removal	required.	Insulation	
as	required.		

Bild 5.1.5 – Sammanställning av område 6 för 737NG 
 
 

Taskcard	 Work	
Area	

Threshold	
Interval	

Repeat	
Interval	

Man	
Hours	 Section	 Zone	 Panel	 Type	 NOTE	

AREA	6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

54-080-01-01	 LEFT	
STRUT	 6YR*	 6YR*	 16:00	 44	-	

ENGINE	 433	

431BL,	431BR,	
431CL,	431CR,	
431DL,	431DR,	
431EL,	431ER,	
433AL,	433AR,	
433AT,	433BT,	
433CT,	433DT,	
S4332,	NOTE	

GVI	
Disassemble	pneumatic	ducts	as	required.		

TR's	must	be	open	to	remove	access	
panels	431EL	and	431ER.	

54-060-01-01	 LEFT	
STRUT	 10YR*	 10YR*	 12:00	 44	-	

ENGINE	 431,	434	

431CL,	431CR,	
431DL,	431DR,	
431EL,	431ER,	
434AL,	434AR,	
434BL,	NOTE	

DET	 TR's	must	be	open	to	remove	access	
panels	431EL	and	431ER.	

54-080-02-01	 RIGHT	
STRUT	 6YR*	 6YR*	 16:00	 44	-	

ENGINE	 443	

441BL,	441BR,	
441CL,	441CR,	
441DL,	441DR,	
441EL,	441ER,	
443AL,	443AR,	
443AT,	443BT,	
443CT,	443DT,	
S4432,	NOTE	

GVI	
Disassemble	pneumatic	ducts	as	required.		

TR's	must	be	open	to	remove	access	
panels	441EL	and	441ER.	

54-060-02-01	 RIGHT	
STRUT	 10YR*	 10YR*	 12:00	 44	-	

ENGINE	 441,	444	

441CL,	441CR,	
441DL,	441DR,	
441EL,	441ER,	
444AL,	444AR,	
444BR,	NOTE	

DET	 TR's	must	be	open	to	remove	access	
panels	441EL	and	441ER.	

Bild 5.1.6 – Sammanställning av område 5 för 737NG  
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Taskcard	 Work	
Area	

Threshold	
Interval	

Repeat	
Interval	

Man	
Hours	 Section	 Zone	 Panel	 Type	 NOTE	

AREA	7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

53-110-00-01	 LWR	
FUSELAGE	 8YR	 6YR	 3:12	 41,	43,	

46,	47	

113,	114,	
117,	118,	
121,	122,	
125,	126,	
141,	142,	
145,	146	

117BL;	S1002,	
NOTE	 GVI	

Remove	ceiling	and	sidewall	panels	as	
required.	Remove/displace	insulation	
blankets	as	required.	Remove	forward	
airstairs	and	airstair	compartment	(if	

installed.	117BL).	SST	

53-150-00-01	
FWD	
CARGO	
DR	

8YR*	 6YR*	 5:12	 43	 122	 S1221,	NOTE	 DET	
Remove	door	reveals.	Remove	sidewalls	
as	required.	Remove/displace	insulation	

blankets	as	required.	

20-330-00-01	 FWD	
CARGO	 6YR*	 6YR*	 2:00	 43	 121,	122	 NOTE	 RST	 Ceiling	and	sidewall	panels	removal	

required.	

20-335-00-01	 FWD	
CARGO	 6YR*	 6YR*	 2:00	 43	 121,	122	 NOTE	 GVI	 Ceiling	and	sidewall	panels	removal	

required.	

53-814-00-01	 FUSELAGE	 72MT*	 72MT*	 0:40	 43	 121,	122	 821,	NOTE	 ZONAL	
(GV)	 Ceiling	panels	removal	required.	

20-370-00-01	 AFT	
CARGO	 6YR*	 6YR*	 2:00	 46	 141,	142	 NOTE	 RST	 Ceiling	and	sidewall	panels	removal	

required.	

20-375-00-01	 AFT	
CARGO	 6YR*	 6YR*	 2:24	 46	 141,	142	 NOTE	 GVI	 Ceiling	and	sidewall	panels	removal	

required.	

53-832-00-01	 FUSELAGE	 60MT*	 60MT*	 4:00	 46	 141,	142	 822,	NOTE	 ZONAL	
(GV)	

Upper	angled	sidewall	and	ceiling	panels	
removal	required.	

53-100-00-01	 PASS	
CABIN	 12YR	 12YR	 1:12	 41,	43,	

46,	47	

113;114;	
117;118;	
121;122;	
125;126;	
141;142;	
145;	146	

117BL;	S1101,	
NOTE	 GVI	

Remove	ceiling	and	sidewall	panels	as	
required.	Remove/displace	insulation	
blankets	as	required.	Remove	forward	
airstairs	and	airstairs	compartment	(if	

installed).	SST	

53-130-00-01	 FWD	
CARGO	 12YR*	 8YR*	 11:12	 43	 121,	122	 S1201,	NOTE	 GVI	

Remove	sidewalls	and	ceiling	panels.		
Remove/displace	insulation	blankets	as	

required.	

53-816-00-01	 FUSELAGE	 12YR*	 12YR	 2:00	 43	 121,	122	 821,	NOTE	 ZONAL	
(GV)	 Sidewall	panels	removal	required.	

53-834-00-01	 FUSELAGE	 12YR*	 12YR*	 4:00	 46	 141,	142	 822,	NOTE	 ZONAL	
(GV)	 Sidewall	panels	removal	required.	

53-230-00-01	 AFT	
CARGO	 12YR*	 8YR*	 7:12	 46	 141,	142	 S1401,	NOTE	 GVI	

Remove	sidewall	and	ceiling	panels,	E6	
LRU,	access	panels	around	vacuum	lav	

tank.	Remove/	
displace	insulation	blankets	as	required.	
Remove/displace	vacuum	lav	components	

as	required.	

Bild 5.1.7 – Sammanställning av område 7 för 737NG  

Ø Tröskelvärde ifyllt med rött innebär att en de-eskalering föreslås med grönt att en eskalering föreslås.  
Ø Fet markerat på Repeat Interval har lämnats för att utvärderas av BLX.  
Ø Zon klargör vilket område på flygplan underhållsåtgärden skall utföras på. 
Ø Panel visar vilka luckor/paneler som skall öppnas/stängas för att få utföra åtgärden (ex. 821, 117BL).  
Ø NOTE och siffror med S i början är åtkomstkrav som måste uppfyllas för att få utföra åtgärd (ex. S1401).  
Ø Åtkomstkrav benämns NOTE i sammanställningen. 

 
Förklaring av sammanställning: Vid införande av exempelvis förslaget på Area 1 så går det att optimera på olika 
sätt. Där man antingen väljer att de-eskalera de röd markerade tröskelvärden till åtta år, eller möjligen de-eskalera 
de taskarna på tolv år till nio år och samtidigt eskalera de på åtta år till nio år. Det sistnämnda förslaget skulle 
avlasta jobb från checken som kommer att ske under det åttonde årets check och istället fördelas ut på det nionde 
året.  
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6. Diskussion	och	utvärdering	av	resultat	
Resultatet av optimeringsförslagen visar tydligt vilka taskar som berör optimeringen samt 
likheterna för dem olika taskarna. Optimeringsförslagen hittades främst vid dem högre 
tröskelvärden där större arbeten förekommer ofta. 
 
Vårt resultat för med sig både för- och nackdelar. En fördel med att optimera på detta 
sätt är att man placerar ut underhållsåtgärderna med samma åtkomstkrav med varandra 
så att de hamnar under en och samma check, vilket medför en enorm tidsbesparing. En 
annan fördel att optimera på detta vis är att man inom flygbranschen alltid strävar efter 
att ”pilla” så lite så möjligt på flygplanet, eftersom öppning/borttagning av 
paneler/luckor bidrar till slitage, och genom vårt resultat minskas detta betydligt. Att 
optimera med hänsyn till område och åtkomstkrav kan även medföra nackdelar. Ett 
exempel på detta är ej utnyttjande av underhållsåtgärdernas fulla intervall, då resultatet 
föreslår en de-eskalering på samtliga områden. Detta innebär att åtgärderna kommer att 
få göras allt oftare under flygplanets livslängd, dock har det konstaterats att BLX inte 
kommer att påverkas av detta, eftersom bolaget leasar sina flygplan. Sammantaget väger 
fördelarna mycket mer, då samtliga underhållsåtgärder med ett tröskelvärde på över sex 
år endast kommer att ske en gång under tiden flygplanet opererar hos TUIfly Nordic. 

6.1. Framställning	av	resultat	
Totalt 569 taskar har behandlats under arbetets gång. Flera metoder har genomgåtts för 
att nå det förväntade resultatet. Vi strävade alltid efter att underlätta arbetet så mycket 
som möjligt, med avsikten att enkelt kunna hitta sambanden mellan underhållsåtgärder 
som har motsvarande åtkomstkrav i samma område. En metod var att dela upp 
underhållsåtgärderna efter intervall, FH, CYC samt kalender tid för sig. Problemet med 
en sådan metod är att indelningen inte tog hänsyn till område, vilket försvårade 
identifieringen. Trots att den senast nämnda metoden inte fungerade, visade det sig att 
man kunde dra fördelar av denna. Vi kunde med denna metod utesluta FH och CYC, 
eftersom de hade väldigt få åtkomstkrav att ta hänsyn till, och att vi fick en större 
förståelse för sektions-, zon- och panelindelning. 
 
Efter många om och men visade det sig att en sektionsindelning av samtliga taskar kunde 
göras för att identifiera potentiella optimeringar. Metoden (identifieringsprocessen) var 
ett korrekt tillvägagångssätt för att lösa BLX problem. Med identifieringsprocessen togs 
det direkt hänsyn till område och åtkomstkrav på flygplan. Man kunde med hjälp av 
denna indelning tydligt se att öppning av samma paneler och luckor upprepades med 
åren, och hur mycket tid som går åt för öppning/borttagning av luckor/paneler p.g.a. 
underhållsåtgärdernas olika intervall. 
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6.2. Effektiv	tidsbesparing	
Förslaget på Area 1 visar att det är elva olika taskar som berör varandra men inträffar 
under olika år. Det som händer är att samma åtkomstkrav återkommer som tar tid från 
det faktiska arbetet i området där åtgärden skall utföras. Genom att optimera 
underhållsprogrammet efter våra förslag kan det innebära att underhållsåtgärder med 
samma åtkomstkrav inträffar samtidigt, vilket självverkande leder till att alla åtgärder som 
har samma åtkomstkrav kan göras samtidigt, utan att behöva förlora tid.	
 
När exempelvis en underhållsåtgärd som är en Detailed Inspection skall göras är det inte 
själva inspektionen som tar tid, utan tiden det tar för att komma åt området där 
inspektion skall göras som tar tid. I samband med ett möte hos TUIfly fick vi på begäran 
en lista på vad samtliga underhållsåtgärder tar att göra i mantimmar exklusive tiden för 
åtkomstkrav, öppning och stängning av paneler/luckor [10]. Om vi tittar på 
sammanställningen på Area 3 och Taskcard nummer 53-360-00-02, skall en Detailed 
Inspection göras. Tiden det tar för att utföra arbetet är på 16 mantimmar (åtkomstkrav, 
öppning/stängning av paneler/luckor inräknat), medan själva inspektionen endast tar 
1,58 mantimmar [10]. Resultatet som presenterats bevisar att ifall underhållsåtgärder med 
motsvarande åtkomstkrav sker samtidigt, kan det leda till att tiden det tar för att utföra en 
underhållsåtgärd minskar enormt. 
 
Eftersom resultatet bedöms fördelaktigt för TUIfly Nordic, kan en tillämpning innebära 
ett jämnare underhåll innan återlämning. Genom att exempelvis fördela antalet jobb från 
tolfte till åttonde året, avlastas den checken som sker innan återlämning, se 10. 3 Bilaga 3. 

6.3. Thomson	Airways	om	resultatet	
Kollegorna och flygbolaget Thomson Airways som sköter det tyngre underhållet åt 
TUIfly Nordic har diskuterat vårt resultat och kommenterat följande: 
 
“I have had a look at the proposal and its very interesting.  
 
From a planning perspective I can see a benefit in aligning tasks that have similar access 
requirements as this has the benefit of reducing man-hour loading (and potential costs) at 
subsequent checks. This is a valid process from that perspective and something that we do at 
Thomson Airways to a certain extent in our current processes. 
 
Eg: we have a 2 year heavy maintenance programme at 2, 4, 6, years etc. so it makes 
operational sense to combine tasks that have an interval of 8 and 9 years and the repeat 
intervals then re-align with the 2 year programme automatically. 
 
It is also standard planning practice to try and reduce the amount of times an area is 
accessed due to the significant cost incurred. So from a planning point of view a number of 
the proposals would appear to be attractive, although at the cost of yield against certain 
tasks. 
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However, the maintenance programme is developed using MSG philosophy and combining 
tasks due to access requirements does not easily align with these recommendations, 
especially from a reliability point of view. The current task intervals at 12YR would not be 
effective in a reliability driven maintenance programme if they were aligned with an 8-year 
check. These tasks have been developed to find defects at 12 years, if carried out at an 8-year 
interval there may not be any findings that have manifested at that point. The area is then 
closed up and the repeat interval of the task would mean potentially a defect will not be 
identified for 2-3 years beyond the initial inspection 
  
Example 1 / Area 1 
53-370-00-01 TH 12YR int 12YR 
If this task is combined with the 8 year due to access 
Insp 8 YR + 12 YR repeat =20 years 
If no findings are present at the 8 YR interval (As would be expected) then the next 
opportunity to carry out the inspection (in this example) is 20 yrs – 8 years after we would 
expect to have carried out the task at threshold. 
  
53-370-00-01 TH 12YR int 12YR 
If this task is combined with the 8 year due to access 
Insp 8 YR + 6 YR repeat =14 years 
If no findings are present at the 8 YR interval (As would be expected) then the next 
opportunity to carry out the inspection (in this example) is 14 yrs – 2 years after we would 
expected to have carried out the task at threshold. 
  
In these instances there is a high probability that, from a reliability and findings perspective, 
defects would go undetected for periods longer than the original intent of the task, leading to 
potentially higher levels of corrosion. 
  
On a purely financial thought, quite often in a return from lease agreement, there will be 
clauses in a contract that include pro-rata costs for structural events. IE the lessee will have 
to compensate the lessor for utilising part of a qualifying event, ie: 12 year. This is generally 
a flying hour rate multiplied by the amount of flying hours since the last inspection. Some 
operators may, at this point, find it cost effective to “zero” high cost tasks into lesser checks 
in order to reduce the return costs to the lessor.” 
 
Darren Godfrey 
Manager – Maintenance Planning, Programmes and Reliability 
Engineering Services 
Thomson Airways 
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7. Slutsats	
Eftersom arbetet var tidspressat från början valde vi att inte ta hänsyn till mantimmar, då 
detta även faller utanför ramen av vårt arbete. Att ta hänsyn till mantimmar innebär att 
en check inte får ta mer än en viss tid. Vidare har BLX anmärkt på att mantimmar inte är 
ett problem då hangartiden inte påverkar trafikprogrammet, med tanke på att de opererar 
som ett charterbolag. Kontentan av detta examensarbete visade att resultatet som 
presenterats är en rekommendation på hur en optimering kan göras med hänsyn till 
område och åtkomstkrav, med andra ord kan BLX inte använda sig direkt av våra resultat 
utan en egen utvärdering och infasning i det egna programmet. Med detta framfört har 
vårt resultat utrett att en optimering är möjlig att genomföra i underhållsprogrammet, 
som också var målet och det önskade resultatet med detta arbete.  

7.1. Framtida	arbeten	
Detta examensarbete har utrett TUIfly Nordics problem genom att tillhandahålla 
optimeringsförslag för sju intressanta områden på flygplan, dock finns det mer som 
skulle kunna utredas med stöd av detta arbetets resultat. Det finns flera faktorer att ta 
hänsyn till för att kunna implementera dessa förslag till TUIfly Nordics nuvarande 
underhållsprogram.  
 
Några frågeställningar som bör besvaras är: 

§ På vilka områden och punkter i underhållsprogrammet kommer 
optimeringsförslagen att vara fördelaktiga? 

§ Vad kan man mer tjäna på att optimera med hänsyn till område och åtkomstkrav? 
§ Hur påverkas tillförlitligheten när man optimerar på detta sätt? 
§ Om relevant, vad blir den ekonomiska fördelen för bolaget?  
§ Hur mycket tid totalt sparas på sikt, om man väljer att optimera på detta sätt? 
§ Finns det något annat sätt att tackla problemet på?  
§ Kan man använda andra optimeringsmetoder tillsammans med den metod som 

valts i detta arbete? 
 

Väljer TUIfly Nordic att gå vidare med optimeringsförslagen är ovanstående 
frågeställningar värda att besvaras. Eftersom fördelarna kan väga olika beroende på 
flottstorlek i bolaget. Tittar man på ett bolag som t.ex. Thomson Airways, har dem idag 
33 st B737NG i sin flotta medan TUIfly Nordic har sex i sin flotta, vilket innebär att ju 
större flotta bolaget har desto fler mantimmar finns att spara. Ett potentiellt 
framtidsarbete kan vara att reda ut tillförlitligheten, när man optimerar på detta sätt. 
Optimeringsförslagen är ett förarbete samt en rekommendation på hur man kan gå 
tillväga för att undersöka vidare i ämnet.  
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8. Tack	
Vi vill ta tillfället i akt och tacka våra handledare, Fredrik Beatty på TUIfly Nordic, och 
Tommy Nygren på Mälardalens Högskola, för deras stöd och handledning genom 
arbetets gång. Vi vill även tacka vår examinator och universitetslektor, Håkan Forsberg, 
som har hjälpt oss med strukturen av rapporten och Thomson Airways för att ha bistått 
med feedback av vårt resultat.  
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Bilagor	

Bilaga	1	-	Taskcard	
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Bilaga	2	-	Sektionsindelning	 	
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Bilaga	3	-	Resultatdiagram	

	

	
	

	
	
Notera att båda diagrammen har endast med underhållsåtgärder från 
resultatet och utelämnat övriga jobb. 
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