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Sammanfattning 
Den här rapporten innehåller ett examensarbete på Akademin för Innovation, Design 
och Teknik vid Mälardalens högskola, Västerås. 
 
Syftet med detta examensarbete är att man  ska fördjupa sig inom konceptet ”fördröjt 
underhåll”, hur det sköts samt ta reda på i vilken omfattning det används . Även fördelar 
och nackdelar kommer att belysas med användningen av denna typ av underhåll.  
 
Arbetet har utförts i flera steg. Första steget var att ta reda på vad fördröjt underhåll är 
för något. Efteråt var det mycket litteraturstudier samt mycket informationsinsamling i 
ämnet. Bearbetningen av denna insamlade information var nästa steg. Som resultat,  har 
vi fått fram ett förslag på hur man ska resonera vid utvecklingen av fördröjt underhåll. De 
viktigaste fördelarna var tid- och kostnadsbesparingen. Nackdelar fanns det också, vilket 
visar sig om man inte hanterar fördröjt underhåll på rätt sätt. Fel på programvara kan 
också leda till problem med användningen av fördröjt underhåll.  
 
Fördröjt underhåll på säkerhetskritiska system är en trend som ökar idag. Vi tror att det 
kommer att användas i större omfattning i framtiden tack vare dess fördelar som belyses 
i rapporten.  
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Abstract 
This paper is written as a thesis at Mälardalens University in Västerås at the academy of 
Innovation, Design and Engineering.  
 
The aim of this thesis is to deepen our knowledge in the concept “Deferred Maintenance”, 
how it is handled, and to find out the extent to which it is used in. Advantages and 
disadvantages with the deferred maintenance will be illustrated with the use of this type 
of maintenance.  
 
The work has been performed in several steps. The first step was to find out what the 
deferred maintenance is about. Afterwards it was a lot of literature and information 
collection about the subject. The processing of the collected information was the next step. 
As a result, we have illustrated an example of what to consider by the development of 
deferred maintenance.  
 
The main benefits were time and cost savings. We even found some of the disadvantages. 
One if the deferred maintenance not handled correctly. Or even faulty software products 
can also lead to problems with the use of deferred maintenance. 
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Kapitel 1 

1. INLEDNING 
Dagens ekonomi tvingar flygbolagen idag att leta efter alla möjliga och effektiva sätt att 
minska kostnaderna. Flygplansunderhåll a r en av de mest flexibla kostnadsposter i 
flygbolagens budget [1]. Fördröjt underhåll är ett sätt att minska dessa kostnader. Man 
kan fördröja underhållet för vissa flygplanskomponenter, där det regelbundna 
underhållet tillåts minska och eskaleras till en bestämd tid. I vanliga fall räknar man först 
tillförlitlighet, när det gäller redundans. Därefter lägger man på ytterligare redundans för 
att hantera fördröjt underhåll. Detta innebär, att komponenter, som går sönder inom 
fördröjt underhåll, aldrig ska påverka säkerheten.  
 

1.1 Bakgrund 
Boeing 777 använder sig av konceptet ”Fördröjt underhåll” på tre stora avioniksystem, 
nämligen Primary Flight Computer (PFC), Air Data Inertial Reference System (ADIRU) och 
Airplane Information Management System (AIMS). Dessa flygsystem är väldigt komplexa, 
därför måste beräkningen/utvecklingen av det fördröjda underhållet skötas på rätt sätt. 
Man måste analysera alla tänkbara scenarion, när vissa delar går sönder så att säkerheten 
inte påverkas [13]. 
 
Augusti 2005, intra ffade en incident på just Boeing 777-200 flygplan, som flo g från Perth 
till Kuala Lumpur. Besa ttningen rapporterade att vid start, på 380 fot, fick piloterna ho g 
hastighetsvarning från EICAS (Engine Indication and Crew Alerting System). Samtidigt 
visades på PFD (Primary Flight Display) att flygplanets slip/skid indikation va nde sig bort 
till full ho ger position. PFD visade till och med att flygplanet na rmade sig den ho gsta 
hastighetsgra ns och stall hastighetsgra ns. Flygplanet fortsatte stigningen, upp till 410 fot. 
Då observerade de att hastigheten minskade samt att stall varningen aktiverades. 
Piloterna besta mde sig att flyga tillbaka till Perth [10]. 
 
Vid incidentutredningen upptäcktes, att orsaken till incidenten var, att en accelerometer 
gick sönder under flygningen. Vidare visade det sig att en redundantaccelerometer, som 
hade gått sönder redan år 2001, gav fel accelerationsvärde. Kombinationen med två 
trasiga sensorer gjorde att man saknade åtgärder att hantera flygplanet [10]. 
 

1.1.1 State of practice 
Allmänt  
Termen fördröjt underhåll anses allmänt som ett problem. Det innebär senareläggning av 
vissa underhållsaktiviteter efter att ett funktionsfel har upptäckts. Reparationer på 
fastigheter är ett exempel, där man senarelägger underhållet i syfte att spara pengar och 
möta budgetplanen. I detta fall skapas det dåliga förhållanden, som kan påverka hälsan 
och säkerheten för alla som använder dessa fastigheter samt hota själva anläggningen. Ett 
annat exempel är att senarelägga underhållet på bilar, där att man inte ger bilen den 
service som rekommenderas av fabrikanten utan istället fördröjer det hela tiden. I detta 
fall blir resultatet negativt och bilen går sämre och sämre tills den går sönder helt och 
hållet.  
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Inom flyg 
Fördröjt underhåll inom flygbranschen är välplanerat och är ett viktigt koncept som 
används idag. Konceptet innebär, att man kan senarelägga reparationen eller utbytet av 
vissa delar eller instrument på flygplanet. Vanligtvis ska dessa delar/instrument inte 
påverka flygplanets säkerhet och luftvärdighet. När det gäller kommersiell luftfart måste 
operatören ha ett system för att säkerställa att alla defekter som påverkar driftsäkerheten 
av flygplanet ska åtgärdas inom de gränsningar som föreskrivs i en godkänd MEL (Master 
Equipment List).  
 
 
 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att göra en fördjupning inom konceptet ”fördröjt 
underhåll”, hur det sköts samt ta reda på i vilken omfattning det används. Uppsatsen ska 
även undersöka för- och nackdelarna med denna typ av underhåll.  

1.3  Problemformulering 
Underhåll av flygplan är en viktig och kostsam del, som måste skötas för att säkerställa 
tillförligheten hos flygplanet, förlänga komponenternas funktionstid och utöka 
flygplanets driftstid. Fördröjt underhåll är en metod som används för att hålla ner 
underhållskostnader. Detta måste hanteras på rätt sätt för att inte påverka flygplanets 
tillförlitlighet.  
 
Följande frågor kommer att utforskas och analyseras: 
 

 I vilken omfattning används fördröjt underhåll på moderna flygplan? 
 

 Finns det speciella analyser som görs vid utveckling av fördröjt underhåll.  Syftet 
med detta borde vara att säkerställa, att extraredundansen avsedd för fördröjt 
underhåll, inte påverkar redundansen avsedd för tillförlitlighet? 
 

 Vilka för- och nackdelar finns det med att använda fördröjt underhåll? 
 

 Hur ser framtiden ut inom fördröjt underhåll? 
 
 

1.4  Avgränsningar 
Då vi fick börja med detta arbete lite senare, så blev tidsramen väldigt kort, vilket gjorde 
att arbetet inte blev, som vi hade tänkt oss. Tanken från början var, att vi skulle titta på 
”Fördröjt underhåll” på säkerhetskritiska system på flera flygplan. Men det var svårt att 
hitta den information, som vi behövde. Vi tänkte även utveckla ett eget exempel med 
beräkningar för sannolikhet för varje fel som kan inträffa. Med tanke på den tidsbrist som 
uppstod, så har vi använt ett färdigt exempel.  
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Kapitel 2 

2. FÖRSTUDIE 
I detta kapitel beskrivs några allmänna begrepp som använts inom underhåll av flygplan, 
feltoleranta system samt lite allmänt om vissa Boeing 777 säkerhetskritiska system. 
 
Beskrivning och undersökning av en incidentrapport kommer även att belysas under 
detta kapitel. Vidare i rapporten kommer referat till informationen som presenteras i det 
här kapitlet. 

2.1 MMEL och MEL 
 

MMEL (Master Minimum Equipment List) 
Master Minimum Equipment List är en lista som tas fram av flygplanstillverkaren och som 
är godkänd av den lokala myndigheten. MMEL används för att identifiera vilka instrument 
och utrustningar som får vara ur funktion under flygningen utan att påverka säkerheten. 
Med hjälp av listan kan besättningen välja att flyga med dessa inoperativa system samt 
senarelägga underhållet till en viss bestämd tid enligt MMEL. Listan innehåller 
information om alla instrument på flygplanet. Det är flygbolagens ansvar att upprätta en 
egen MEL lista, beroende på vad de använder för flygplan [2] [3]. 
 
Förbjudna items:  
 

 MMEL får inte innehålla någon del av utrustning ur funktion, som negativt kan 

påverka flygplanets start, landning, uppstigning, flygplanets prestanda eller 

tillhörande landningshastighet. 

 Items som kommer i konflikt med begränsningar eller påverkar nödprocedurer av 

någon AD eller AFM ska inte ingå i MMEL, såvida direktiven eller AFM föreskriver 

något annat. 

 Inga delar eller strukturkomponenter som tillhör Configuration Deviation List 

(CDL) ska ingå i MMEL. [2] [3]. 

Reparations kategorier 
Den maximala tiden för hur länge ett flygplan kan operera mellan upptäckten av en defekt 
och reparation skall vara ingiven i MMEL. Tidsintervallen är delade i olika kategorier. [2] 
[3]. 
 

 Kategori A: Alla items under denna kategori skall repareras inom tidsintervallen, 
som är specificerad under ”Remarks and Exceptions” kolumnen i operatörens 
godkända MEL.  

 
 Kategori B: Items under denna kategori skall repareras inom 3 dagar exklusive 

dagen för upptäckten. 
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 Kategori C: Items under denna kategori skall repareras inom 10 dagar exklusive 
dagen för upptäckten. 

 

 Kategori D: Items under denna kategori skall repareras inom 120 dagar 
exklusive dagen för upptäckten. 

 
 

MEL (Minimum Equipment List) 
Minimum Equipment List är en lista på alla instrument och utrustningar på ett flygplan 
som, får vara ur funktion under flygningen. Detta betyder att en viss minskning av 
redundans är tillåten för en viss tidsperiod. MEL ska vara baserad på MMEL samt ska vara 
tillgänglig för besättningen på alla operatörens flygplan. Antal objekt, som är listade i 
MEL, är en indikator, som säger något om flygplanets skick i förhållande till 
säkerhetskritiska system. Enligt de civila myndigheter ska alla instrument och 
utrustningar, som är inte med i MEL, vara funktionsdugliga inför varje flygning [16] [4][5].  
            

2.2 Fördröjt underhåll på feltoleranta system 
Feltoleranta system kan användas på flygplan. Systemen förser flygplanen med 
tillfredsställande prestanda även om en eller flera fel inträffar på dessa system under 
flygoperationen.  Dessa feltoleranta system kan fördelas i två huvudgrupper: passiva 
feltoleranta styrenheter och aktiva feltoleranta styrenheter. [6] 
 
Passiva feltoleranta styrenheter: De passiva feltoleranta styrenheterna fungerar helt 
oberoende av fel information. Dessa system är konservativa och mindre komplexa, vilket 
gör att de klarar av de värsta feleffekterna genom att utnyttja robustheten i underliggande 
kontrollparadigm [6]. 
 
 
Aktiva feltoleranta styrenheter: De aktiva feltoleranta styrenheterna har i allmänt flera 
olika strukturer med precis samma uppgift. De aktiva system reagerar direkt när ett fel 
uppstår, vanligtvis med hjälp av information från en FDI (Fault Detection and Isolation). 
Vart och ett av dessa fel har en egen specifik lösning [6]. 
 
 
Feltoleranta system används inom flyg- och driftstyrsystem på moderna flygplan och 
rymdfarkoster. Användningen av dessa system blir allt vanligare idag. Detta är för att 
uppnå en ouppnåelig nivå av tillförlitlighet. Feltoleranta system innebär att systemen 
skall bibehålla samma nivå av funktionalitet, när det uppstår ett fel hos någon komponent. 
Dessa fel måste åtgärdas inom en snar tid. I det fallet kan underhållet fördröjas till en 
lämplig tidpunkt och plats. [2] 
 
 
 

2.3 Boeing 777 
Vid design och tillverkning av B777 har Boeing fokuserat på följande Fly-By-Wire, 
ARINC629 och fördröjt underhåll med tanke att förbättra avionikssystemet. Primary 
Flight Control (PFC), Airplane Information Management System (AIMS) och Air Data 
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Inertial Reference System (ADIRS) är de tre avioniksytemen där fördröjt underhåll är 
tillämpat på Boeing flygplan. För att kunna fördröja underhållet krävs det, att man lägger 
till en extra redundans i system. För att detta ska vara möjligt, blev B777 anpassat på så 
sätt att det följer Fly-By-Wire konceptet med tanken att förhöja säkerheten. [7] 

2.3.1 Fly-By-Wire system 
Implementationen av Fly-By-Wire system har underlättat byte från mekaniskt till 
datorstyrt flygplan. Detta är ett stort framsteg inom flygbranschen, då detta har gjort 
flygplanet mer tillförlitligt, enkelt att manövrera och underhålla. 
B777 FBW system kräver att ARINC629 databuss används för att möjliggöra 
kommunikation mellan datorsystemen. Dessutom krävs trippel redundans för alla 
hårdvaror såsom; datorsystem, flygplanets elektriska och hydrauliska ström samt övriga 
kommunikationsvägar. Dessa hårdvaror är både fysiskt och funktionellt isolerade från 
varandra för att försäkra att FBW drift inte påverkas då ett av systemen misslyckas [7].  
En annan FBW filosofi är olikhet i de redundanta systemen för att undvika haveri av flera 
datorsystem om det inträffar fel i designen. Det kan vara en kombination av olika 
hårdvara, olika komponent tillverkare, samt olika designteam för hård- och mjukvara, 
osv. [7].      
 

2.3.2 Primary Flight Computers (PFCs)  
Primary Flight Computers är designad för att möta FBW filosofin (trippel redundans och 
felisolation). Den trippel redundant PFC består av tre identiska kanaler höger, center och 
vänster. Varje PFC kanal omfattar tre olika kolonner och varje kolonn består av 
strömkälla, mikroprocessor och ARINC629 data bus [8]. Mikroprocessor som hittas i varje 
PFC kanal kommer från tre olika tillverkare: INTEL 80486, Motorola 68040 och AMD 
29050. Användning av olika mikroprocessorer kräver olika gränskretsar samt ADA 
kompilatorer för en total systemisolering [8]. 
Den trippel redundans på PFC feltoleranta systemen gynnar genomförandet av fördröjt 
underhåll. PFC kan innehålla ett fel i en av PFC kolonen utan att det påverkar 
funktionsdugligheten och skickar ett underhållsmeddelande alert som åtgärd. Vid fel i en 
kanal skickas ett statusmeddelande i EICAS, som kräver utbyte av hela kanalen inom tre 
dagar [7]. Figur 1 visar PFC-struktur på B777. 

 
Figur 1: PFC struktur © [1996] IEEE [8]. 
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2.3.3 Airplane Information Management System (AIMS) 
Airplane Information Management System är B777;s hjärna och är ansvarig för följande 
uppgifter: Flight Management, Display, Central Maintenance (central underhåll), Airplane 
Condition Monitoring (flygplan konditionsövervakning), Communication Management, 
Data Conversion Gateway (ARINC429/629) [9]. 
Airplane Information Management System består av två integrerad skåp, som är 
separerade och oberoende av varandra. Varje skåp består av fyra processorer och fyra 
in/ut hårdvara moduler.  AIMS skåpen är kopplade till flygplansgränssnittet via en 
kombination av ARINC429/629 [9]. Se figur 2.  
Skåpen, med hjälp av hög uppvaktning i systemet, har en hög förmåga att upptäcka fel i 
systemen i tid. Detta är möjligt genom den höga integriteten och feltoleransen, som finns 
i AIMS.  Det gör att underhållet kan fördröjas från 10-30 dagar dvs. flygplanet kan fortsätta 
operera med första felet i AIMS [9]. 
 
 

 

Figur 2: AIMS funktionella fördelningen. 
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2.3.4 Air Data Inertial Reference System (ADIRS) 
Air Data Inertial Reference System’s uppgift är att förse luftdata (Air Data) och 
tröghetsdatareferens (Inertial Reference) till flygplanssystemen, såsom autopilot, Flight 
Management System (FMS) och PFCs. ADIRS består av:  
 

 ADIRU (Air Data Inertial Reference Unit) 
 SAARU (Secondary Attitude and Air Data Reference Unit) 
 Trippel-redundant pitotrör och statisk port 
 Luftdata moduler (Air Data Modules, ADM) 
 Total lufttemperatur (Total Air Temperature, TAT) port  
 Anfallsvinkel (Angle Of Attack, AOA)sensorer  
 ARINC629  

Figur 3 visar ADIRS system beskrivning. 

ADIRU’s och SAARU’s uppgifter är att räkna ut navigationsdata och tröghetsdatareferens 
med hjälp av ingångsdata från pitotrör, statisk port, TAT och AOA. ADM har uppgift att 
konvertera lufttryck från pitotrör samt statisk port till datainformation och skickar dessa 
till ADIRU och SAARU via ARINC629. AIMS tar emot TAT och AOA analogdata och 
omvandlar dessa till digitaldata och sedan skickar dessa värden till ADIRU och SAARU. 
Datainformation från ADIRU och SAARU jämförs med varandra innan användning. 
 
ADIRU är den primära källan till ADIRS och använder sju moduler för att räkna ut 
navigationsdata: sex ringlaser gyro, sex accelerometer, tre strömkällor, fyra processorer 
och sex ARINC629. Se figur 4.  ADIRU är en feltolerant enhet vilket innebär att varje modul 
eller komponent, som bygger upp den, kan bära ett fel utan att det påverkar 
tillförlitligheten hos flygplanet [10] [11].   
SAARU fungerar som ett redundant system till ADIRU och använder fyra fibrer optik gyro 
och fyra accelerometer. ADIRU och SAARU är fysiskt separerade från varandra och har 
olika design [10]. 

 
Figur 3: ADIRS system beskrivning. © [1995] IEEE [11]. 
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Figur 4: ADIRU system beskrivning. © [1995] IEEE [11]. 

 
 
 

2.3.5 Säkerhetskritiska system  
Säkerhetskritiska system är de system, vars fel kan resultera till katastrofal förlust i form 
av människoliv, miljöskador och ekonomi [15]. Det digital avioniksystem på B777, som 
ingår i de säkerhetskritiska systemen, är designade med extra redundanssystem och hög 
feltolerans. Detta för att garantera den tillförlitlighet som krävs för att utföra säkra 
flygningar. Komponenter och system som används, är robusta och har hög integritet.  
 
Dessa system och komponenter är datorstyrda och kräver datorprogram med hög 
tillförlitlighet. Vid utveckling av feltolerans i datorsystemen, har Boeing testat samt 
illustrerat de möjliga felen som kan ske. Sedan har Boeing lagt in i systemen uppgifter som 
gör att systemen kan övervaka och upptäcka fel [12] [13]. 
 
När ett fel upptäcks i ett system, ska det systemet isoleras och redundanta systemet ska 
kopplas in samt ett varningsmeddelande skickas till cockpiten.  Med den extra 
redundansen i systemet minskas utbytet av komponenter genom att underhållet fördröjs 
under en lämplig tid. Detta gäller så länge man inte överstiger marginalen. De upptäckta 
felen kan kvarstå i systemet utan att påverka flygplanets tillförlitlighet [12] [13]. 
Även med ett sådant robust system kan det alltid förekomma fel, som tillverkaren inte har 
tänkt sig på grund av den komplexa uppbyggnaden av systemet.  
 

 
  



 9 

2.4 Incidentrapport  
Augusti år 2005, inträffade en incident på en flygning. Flygningen var med B777-200 på 
sträckan mellan Perth, Australia till Kuala Lumpur. Nedan finns beskrivning av hela 
incidenten, undersökningen samt underhållsåtgärderna. 

2.4.1 Kort beskrivning av händelse 
Det första som hände är att piloterna fick varning under autopilotflygning. Vid start på 
380 flygnivå indikerades en varning för höghastighet på EICAS samtidigt som 
flygplanets slip/skid indikation vände sig bort till full höger position på deras PDF. På 
samma PDF fick piloterna också indikation om att flygplanshastighet närmade sig både 
hög- och stall hastighetsgräns. Då tippade flygplanet uppåt och steg upp till ungefär 410 
flygnivå, samtidigt sänktes hastigheten med 110 kts, vilket resulterade till stallvarning 
(stick shaker). Piloterna försökte att behålla kontroll av flygplanet genom att avaktivera 
autopilot och sänkte flygplansnosen. Detta gav en automatisk dragkraftsökning från 
autothrottle, vilket piloten styrde genom att vrida autothrottle reglaget till 
tomgångsläge. Dessa åtgärder gav inga bra resultat, istället tippade flygplansnosen upp 
igen och steg upp med 2000 fot. Då bestämde besättning sig att flyga tillbaka till Perth 
flygplats och begärde assistans av ATC. Vid incidentutredningen märktes, att FDR 
registrerade ovanliga accelerationsvärden vid händelsen [10]. 
 

 

 

2.4.2 Undersökning av ADIRU 
Air Data Inertial Reference Unit togs ut från flygplanet och skickades till tillverkaren för 
att undersökas under övervakning av US National Transportation Safety Board (NTSB) 
och på uppdrag av Australian Transport Safety Bureau (ATSB). Undersökningar och tester 
indikerade närvaro av fel i två interna accelerometrar och ett ringlasergyroskop. Vid 
incidenten misslyckades accelerometer nummer sex. Det visade sig att en ytterligare 
accelerometer nummer fem hade misslyckas fyra år tidigare (juni 2001). Denna var 
fortfarande kapabel att producera höga accelerationsvärden som var felaktiga.  
ADIRU’s mjukvara var programmerad så att den skulle bortse från felande accelerometers 
utgångsvärden och istället använda sig av värdena från redundant systemet SAARU. När 
accelerometer fem misslyckades i juni 2001, exkluderade ADIRU denna accelerometer 
från användning. ADIRU startades om, vilket händer vid det elektriskasystemets 
avstängning och omstart. Detta resulterade i en maskering av felet i accelerometer 
nummer fem. När accelerometer nummer sex felade, tillät systemet den andra 
accelerometer, som felade tidigare, att fungera. Detta ledde till missförstånd mellan 
ADIRU och SAARU och provocerade pitchrörelser av flygplanet [10]. 
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Figur 5: Sammanfattning av incidenten. 

2.4.3 Felundersökning i ADIRU  
ADIRU är en feltolerans enhet som är programmerad, så att den skickar ut ett meddelande 
MM för att informera om ett internt fel i systemet. Om det är fel i en av modulerna i ADIRU 
(t.ex. gyro eller processor), generas ett underhållmeddelande som endast kan läsas av 
underhållspersonal när flygplanet är på marken. Om ett annat fel uppkommer i samma 
modul, resulterar det till ett ADIRU statusmeddelande på EICAS i cockpiten [10]. 
 
2.4.4 ADIRU programvara  
ADIRU opererar med programvara (OPS: Operational Program Software) version 07. 
Status meddelandet om den felande acceleratormeter (som misslyckades i 2001) var 
registrerad i underhållsdatorminnet. Vid uppdatering till version 04 låg fokus på att 
underlätta underhåll, vilket ledde till felexponering i systemet. Från OPS version 04 upp 
till och med version 07 fanns ett latent programfel i algoritmen. OPS kontrollerar inte 
underhållsdatorminnet efter uppstartning av enheten. Detta gjorde, att programvaran 
inte registrerade att accelerometer fem var ur funktion vid incidenten och tillät den att 
användas igen. Tidigare versioner upp till version 03 löste det problemet genom att göra 
flera ytterligare kontroller i andra delar av enheten. Vid programuppdatering ingår 
upptäckt och isolering av fel, som ändå ledde till att fel maskerades i enheten [10] [12]. 
 

2.4.5 Rekommendationer om ADIRU   
Boeing har utvecklat en avvikelseguide för rätt hantering av underhållsmeddelande, som 
kommer in i ADIRU. De rekommenderar Honeywell Technical Newsletter (TNL) M23-
3344-005 till samtliga operatörer. TNL använder en metod för att bedöma den risk en 
ADIRU utsätts för vid mottagning av statusmeddelande. Krav för utbyte av enhet är: om 
ett MM statusmeddelande visas upp på EICAS, så är det tre dagars fördröjning av 
underhållet enligt MMEL från mottagning av meddelandet [10]. 
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2.4.6 Underhållsåtgärder 
Inga underhållsåtgärder gjordes av operatören, även om indikationen om ett internt fel 
fanns ombord i underhålldatorn. Detta på grund av att redundanssystemet, som bedömde 
programvaran, meddelade att ADIRU’s statustillstånd inte var tillräckligt allvarligt för att 
generera ett statusmeddelande. Beslutet om ADIRU’s utbyte eller omedelbara reparation 
innan statusmeddelande var vid diskretion för operatör [10]. 

2.4.7 Säkerhetsåtgärder 
Efter incidenten vidtogs åtgärder från både myndigheten, komponenttillverkare, Boeing 
samt operatör.  Som åtgärd utfärdade Federal Aviation Administration (FAA) ett akut 
luftvärdighetsdirektiv(Airworthiness Directive) den 29 augusti 2005 till alla B777 
operatör. AD krävde att operatörer installerar en ny operativ programvara (version -03) 
i sina ADIRU i enlighet med Boeing service bulletin (SB). Under tiden utvecklade ADIRU’s 
tillverkare en ny OPS version -08 för att ta bort latenta fel. Utöver SB rådde Boeing alla 
operatörer att inte operera med en SAARU ur funktion, vilket var tidigare tillåtet i MMEL 
(under vissa villkor). Instruktioner hur en besättning skall hantera en liknande situation, 
infogades i QRH och Flight Crew Training Manual [10]. 

2.4.8 Mänskliga faktorer 
B777 var designad med en hög tillförlitlighetsnivå och redundanssystem med tanke på att 
minska underhållskostnaderna. ADIRU med inbyggd redundans och hög feltolerans, 
minskar besättningsåtgärder vid fel i en enhet samt ger möjlighet att fördröja underhållet.  
Tillverkarna hade inte tänkt sig att en sådan situation skulle kunna inträffa. Två interna 
fel, skulle resultera i ett statusmeddelande i EICAS, men skulle inte påverka 
flygsäkerheten. Det var därför, som det inte fanns hanteringsinstruktioner om situationen 
(flygfart opålitlig) i Quick Reference Handbook (QRH) som är en checklista för alla 
tänkbara situationer.   
Besättning upplevde en situation som var otänkbar och visste inte hur det skulle hanteras. 
Pitch och roll indikationer samt backup indikation var tillgängligt på PFD, men 
besättningen var osäker på vilka var de rätta indikationerna.  Faktum att autothrottle 
fortfarande var aktiverad, gav till en automatisk fartökning på grund av falska 
indikationer från ADIRU.  Besättningens försök till autothrottles desaktivering, gav inga 
resultat, eftersom autothrottles strömbrytare var tillslagen, vilket berodde på stress [10] 
[12]. 

2.4.9 Sammanfattning 
Huvudorsaken till incidenten är ADIRU programvaran, som auktoriserade användning av 
accelerometer fem, redan var upptäckt. Omstart av enheten gav till maskering av fel i 
systemet som ledde till förskjutning av obligatoriska underhållsåtgärder, eftersom ADIRU 
har en extra redundans inbyggt i systemet. Faktumet att piloterna inte hade kännedom av 
orsak till incidenten och saknade instruktioner, resulterade i stress och ingen användning 
av backup-indikationer som var synliga på PFD. Figur 5 visar på flera steg 
sammanfattningen av hela incidenten. 
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Kapitel 3 

3. METOD 
Under detta kapitel kommer vi att beskriva arbetsgången, hur vi planerade och hur vi 
samlade all information. Det första som vi gjorde var att planera hela arbetet och det 
gjorde vi genom att skapa en tidsplan. Se tabell 1. 
 

 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 

Datainsamling X X X X X X   
Intervjuer     X X   
Analys av data   X X X X   
Seminariet X        

Granskning av arbetet      X X  
Rapport inlämning       X  
Rapport presentation        X 
Kontakt med 
handledare 

X   X X X X X 

Rapportskrivning X X X X X X X X 
Tabell 1: teoretisk tidsplan 

 

3.1 Genomförande 
Rapportskrivning  
Rapportskrivning har vi hållit på med i princip hela tiden från första veckan, detta var för 
att det skulle löpa så smidigt som möjligt. Vi skrev fakta i olika enskilda filer med hjälp av 
Google Documents. Detta underlättade arbetet då vi båda hade tillgång till alla dessa filer 
när vi ville. Till slut samlade vi alla dessa filer i ett och samma Word document som en 
klar rapport.  
 
Seminariet 
Den 14:e april hade vi tillsammans med handledaren och andra grupper 
planeringsseminarium. Där fick vi diskutera varandras arbetsplaneringar och gav förslag 
till förbättringar. Vi fick några synpunkter på planeringen, som vi tog hänsyn till och sedan 
åtgärdade dem.  
 
Intervju 
Efter några möten med handledaren fick vi tips på olika kontaktpersoner, som vi skulle få 
intervjua. Arnav Jain som jobbar på Norwegian Air Shuttle samt Jonas Malmqvist som 
jobbar på NextJet. Vi skrev ner en del frågor, som handlar om just fördröjt underhåll och 
fick väl förklarade svar på dessa frågor. Svaren gav oss bättre förståelse för ämnet. Se 
bilaga 1 och 2 för alla frågor och svar.   
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Handledarträffar  
Det blev inte många träffar med vår handledare och examinator. Däremot var det mycket 
kontakt via mejl, där vi fick flera synpunkter på hela rapporten. Det tyckte vi var viktigt, 
för att säkerställa att arbetet håller en bra nivå och inte ska hamna utanför området.  
 

Informationsinsamling 

Informationsinsamling är ett mycket viktigt delmoment i examensarbetet. Vi ägnade 
mycket tid till att läsa och välja ut relevant information. Vi använde då oss av Mälardalens 
högskolas databaser och Google Scholar.  
De utvalda dokumenten var i form av vetenskapliga publikationer. Det är därför, som vi 
valde att ta oss tid att både läsa och noggrant granska materialet. Detta gjorde vi först var 
och en för sig, sedan diskuterade vi de inhämtade dokumenten. Därefter valde vi ut 
information, som vi skulle använda. 
 
 
Exempel på utvecklingen av fördröjt underhåll 
Vi har gått igenom och analyserat ett exempel på hur man utvecklar och bestämmer tiden 
för fördröjt underhåll för säkerhetskritiska system. Exemplet visar olika steg på vad man 
ska tänka på vid utvecklingen. Till slut kommer man fram till ett resultat som beskriver 
tiden för uppskjutningen.  

3.2 Markov Model 
Vi bestämde oss för att använda Markov Model till att analysera utvecklingen av fördröjt 
underhåll på ett säkerhetskritiskt system. Markov Model är en sannolikhetsteori 
uppkallad efter den ryske matematikern Andrey Markov. Modellen är ett mycket bra 
verktyg för av flera system. Den består av en lista över alla möjliga tillstånd i systemet, 
samt de eventuella övergångsvägarna mellan dessa tillstånd.   
Tillförlitlighetsanalys består av övergångsvägar mellan de olika tillstånden av 
misslyckanden ”failures” och reparationer ”repairs”. När man ska representera Markov 
Modellen grafiskt, ska varje tillstånd ritas som en ”bubbla” med pilar mellan dessa 
bubblor. Pilarna ska representera övergångsvägarna mellan de olika tillstånden.  Figur 6 
visar en enkel två-tillstånd Markov kedja. 
 

Figur 6: Markov kedja för två-tillstånd  
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Kapitel 4 

4. RESULTAT 
Följande kapitel kommer att redovisa de resultat vi har kommit fram till under 
projektets gång. Kapitel 4 har blivit uppdelat i 3 delkapitel där kapitel 4.1 beskriver 
utvecklingen av fördröjt underhåll av feltoleranta flygstyrsystem, kapitel 4.2 beskriver 
för- och nackdelar med fördröjt underhåll och kapitel 4.3 handlar om de genomförda 
intervjuerna. 

4.1 Utvecklingen av fördröjt underhåll av feltoleranta flygstyrsystem 
Den snabba utvecklingen av digital elektronik och kravet på bättre prestanda har lett till 
införandet av det digitala flygstyrsystemet för moderna flygplan och rymdfarkoster. Hög 
tillförlitlighet är ett kritiskt krav på dessa system. Detta innebär att dessa system skall 
fungera tillförlitligt nog under flygningen, vilket gör att chansen att tappa kontrollen på 
dessa system blir extremt liten. Den höga tillförlitligheten uppnås genom att tillverka 
komponenter med hög tillförlitlighet och den noggranna hanteringen av redundans, som 
finns i själva styrsystemet. Det är just dessa två egenskaper, som man ska ta hänsyn till 
innan underhållet kan fördröjas. För att noggrant analysera effekterna av fördröjt 
underhåll på systemets prestanda och tillförlitlighet, kommer Markov Modelen att 
användas. Grunden för detta system är att man utför flera analyser med användningen av 
olika tekniker med fokus på utformningen av fördröjt underhåll samt utvärdering av den 
efterföljande påverkan på systemets prestanda [2]. 

4.1.1 Översikt över de analytiska målen 
Fördröjt underhåll kan vara lönsamt endast när det inte allvarligt påverkar säkerheten 
och tillförlitligheten. För att uppnå detta, kommer fokus att vara på två analytiska mål. 
Det första analytiska målet handlar om, hur specifikt systemkonfigurationerna kan 
klassificeras enligt deras inverkan på systemets förmåga att hålla en kontrollerad 
flygning. När det gäller detta mål, så finns det vissa komponenter vars misslyckande kan 
märkbart öka sårbarheten av systemen. Detta kan leda till ökad chans att förlora 
kontrollen över dessa system. I så fall blir risken alltför stor för att tillåta flygplanet flyga 
vidare med dessa komponenters misslyckande.  Å andra sidan finns det andra 
komponenter, där systemdriften inte är lika starkt beroende av varandra. Det finns en 
annan grupp av komponenter, vars misslyckande har en måttlig inverkan på systemets 
sårbarhet. Sårbarheten ackumuleras med tiden, tills den når en oacceptabel nivå. Dessa 
komponenter måste noggrant utvärderas, innan införandet av fördröjt underhåll sker. 
 
Det andra analytiska objektivet undersöker effekterna, som fördröjt underhåll har på 
systemets prestanda. Prestandan hos ett styrsystem mäts genom en rad olika faktorer 
såsom sannolikheten för förlust av kontroll, ”Mean Time Between Maintenance Actions” 
och ” Mean Time Between Unscheduled Removals”. Alla dessa faktorer är viktiga, men det 
är inte möjligt att utveckla och förbättra dessa faktorer samtidigt. Till exempel när man 
ökar ”Mean Time Between Maintenance Actions”, betyder det inte, att man minskar 
sannolikheten för förlust av kontroll. Därför måste det vara en balans mellan säkerhets- 
och underhållsåtgärders frågor för att nå det bästa driftläget [2]. 
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4.1.2 Exempel på system  
Här kommer ett exempel på hur man tar hänsyn till de analytiska målen med avseende på 
ett system för kontroll av manövrering, som används inom både flyg- och 
framdrivningsstyrsystem. Det första som ska göras, är en undersökning av hela systemets 
specifika arkitektur. Andra steget är, att utveckla en analytisk modell av systemet, som 
kan ge flera mått och värde på vilka fel, som kan uppstå samt hur systemets status är, när 
varje fel inträffar.  
 
System beskrivning 
Kontrollmanövreringssystemet kan beskrivas som en utbytbar enhet (Line Replaceable 
Unit: LRU) och består av två identiska subenheter (A och B). Dessa subenheter är 
kopplade med varandra via en ”Crosslink” (XLINK). Varje subenhet innehåller två 
sensorer (S1,S2), en central bearbetningsenhet (Central Processing Unit: CPU) samt ett 
ställdon (Actuator: ACT). Se figur 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: System blockschema 

 
När systemet är felfritt, är det Sub LRU A, som är i funktion. Sub LRU A använder i första 
hand de komponenter, som tillhör det, dvs. CPU A och S1 A. Om ett fel upptäcks i en av 
sensorerna i CPU A, kan systemet, via XLINK, byta och använda den motsvarande sensorn 
i Sub LRU B. ACT kan endast styras av den CPU, som tillhör samma Sub LRU. Om ett fel 
upptäcks i ACT A, så är hela CPU A nere och ersätts med ACT B och CPU B.  
 
Manövreringkontrollsystem har två operativa läge; primär och sekundär. Primärt läge 
kräver åtminstone att en CPU och den tillhörande ACT ska vara i drift. Samtidigt ska en S1 
och en S2 sensor också vara i drift samt nås från den aktiva CPU. Det sekundära läget är 
nästan detsamma som det primära läget, men kräver endast att en sensor (S1) ska vara i 
drift. Systemet kan automatiskt växla från en CPU till en annan, om ett bättre driftläge kan 
uppnås. Systemet är feltolerant och kan både upptäcka och isolera fel i Sub LRU. Felen kan 
vara uppenbara eller dolda. När ett dolt fel uppstår på en komponent, som är i drift, 
resulterar det till förlust av kontroll. Tabell 2 visar de olika kombinationer, som kan 
förekomma och resulterar till förlust av kontroll.  
  



 16 

 
 
 
 

 Fel nivå noll: är start-up läge och innebär att 
systemet är felfritt. 

 Fel nivå ett: samlas alla enstaka fel 
(Uppenbara eller dolda) som kan uppstå i 
systemet; kombinationer av dessa kan leda 
till kontroll förlust, Loss of Control (LOC-1). 

 Fel nivå två: alla två-fel kombinationer, som 
leder till kontroll förlust, är samlade för att 
skapa LOC-2. De andra två lägen är P-läge och 
S-läge och innehåller alla två-fel 
kombinationer som kan resultera i dessa 
lägen. 

 Fel nivå tre: När tre eller fler fel 
kombinationer inträffar, leder det till kontroll 
förlust. 

  
 

  Tabell 2: Olika kombinationer 

Markov Model 
Efter en beskrivning av hela systemet och dess styrsätt, ska en Markov Model konstrueras 
för att analysera alla fel som kan uppstå och vilka konsekvenserna blir för systemets 
prestanda. Markov Modellen representeras som ett grafiskt nätverk, i figur 8, och 
beskrivningen av dess tillstånd anges i tabell 2. Medan komponenternas felfrekvens och 
täckningsvärden ges i tabell 3. Täckningsvärden betyder och representerar 
sannolikheteten för korrekt upptäckt och isolering av fel i en komponent, när ett fel ska 
inträffa. Dessa värden är tagna ifrån ett exempel [2]. 
 

Figur 8: Markov Model  
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Tabell 3: Olika parametrar 
 
 
Analysera målet för den specifika konfigurationen:  
För att ta reda på hur lång tid man kan fördröja underhållet på en felaktig komponent, 
måste man först räkna ut sannolikheten för ”förlust av kontroll” över en tidsperiod på 
denna komponent. Sannolikheten är villkorlig och villkoret i detta fall är misslyckandet 
för en komponent. Att bestämma en formel för denna sannolikhet är nyckeln till att 
tillfredsställa det specifika konfigurationsmålet.   
Genom att dela sannolikheten med tiden, kan en graf fås. Ur grafen kan tiden för fördröjt 
underhåll bestämmas. Figur 9 visar LOC som en funktion av tidsintervallet. Figuren 
föreställer ett exempel på när ett fel uppstår på CPU:n på LRU A. För att förstå varför 
grafen ser ut som den gör, ska man använda sig av tabell 3 samt överväga det faktum att 
med ett fel på CPU på LRU A kan efterföljande fel, uppenbara eller dolda, på S1 B, ACT B 
eller CPU B ta ner hela systemet. Dessutom kan ett dolt fel på S2 på LRU B bidra till förlust 
av kontroll.  

 
Figur 9: LOC vid drift med en misslyckad CPU. © [1990] IEEE [2]. 
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Relationen mellan LOC-värden och fördröjt underhåll 
Underhållstiden för fördröjning måste vara begränsad, detta för att hålla kontroll-förlust 
frekvensen under en angiven nivå. På figur 10 kan man se att den övre gränsen för ΔT är 
300 timmar. Med andra ord, kan underhålls åtgärder på ett enda fel på CPU senareläggas 
till 300 timmar. Å andra sidan är fördröjt underhåll på en CROSSLINK väldigt liten och en 
allvarlig effekt på den begränsade nivån. Ibland kan flera fel kombineras, vilket gör att 
nivån blir allvarlig nog, som gör att tiden för fördröjt underhåll blir nära noll timmar. 
Detta betyder att flygplanet inte är luftvärdigt med denna komponent ur funktion. Felet 
måste åtgärdas omedelbart.  

 
Figur 10: LOC för CPU och XLINK med angiven begränsad nivå. © [1990] IEEE [2]. 
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4.2 För- och nackdelar med fördröjt underhåll 

 
Fördelar 
 
Tid  
Det uppstår ofta problem på flygplan. Självklart måste dessa problem åtgärdas genom att 
underhålla flygplanen. Flygplansunderhåll är ett stort problem, som ibland kan leda till 
inställda och försenade flygningar. Med användning av fördröjt underhåll kan 
operatörerna undvika dessa inställda och försenade flygningar och vinna mycket tid.  
 
Ekonomi 
Inställda och försenade flygningar kostar både flygbolag och passagerare stora pengar. 
Passagerare kan missa eller komma sent till deras schemalagda evenemang, eller också 
missa ett anslutningsflyg. Då kan även ilska och frustration uppstå hos passagerare. Enligt 
EASAs regelverk blir flygbolagen skyldiga att betala för alla resenärer, när inställa eller 
försenade flygplan beror på bolagets egna brister. Då orsaken inte finns hos bolaget utan 
kanske orsakas av dåligt väder gäller inte EASAs regelverk. [14].  
 
Personal 
Underhållspersonal finns inte alltid tillgänglig när det behövs. Ibland måste personalen 
åka långa sträckor för att vara på plats och utföra nödvändiga underhållsåtgärder. Genom 
att fördröja underhållet på vissa delar, kan man undvika behovet av personal och utföra 
arbetet på hemmabas istället. 
 
Ökad tillförlitlighet 
Som tidigare nämnts i rapporten, har Boeing utvecklat extra redundans på vissa 
komponenter med tanke på att använda fördröjt underhåll. Detta betyder, att 
extraredundans skapas och då ökar även tillförlitligheten på själva flygplanet. 
 

Nackdelar 
 
Hantering och mänskliga faktorer 
Att jobba inom flygbranschen som ingenjör är både ett stort ansvar och utmaning, där den 
mänskliga faktorn kan påverka arbetet. Dålig hantering av fördröjt underhåll kan leda till 
incidenter eller förlust av stora summor av pengar och människoliv.  
Fördröjning av underhållet ger möjlighet att flyga med öppna anmärkningar, här är MMEL 
och MEL betydelsefulla manualer. Dessa manualer är till stor hjälp för piloterna under 
flygning. Alla anmärkningar ska behandlas och antecknas inom angivna tider samt måste 
de öppna anmärkningarna övervakas inom en given tidsmarginal. Här kan den mänskliga 
faktorn ses som en nackdel, eftersom alla dessa jobb utförs av människor. Tidspress och 
arbetsbelastning kan vara påfrestande och göra att anmärkningar blir missade och 
bortglömda. Detta är farligt, eftersom det kan påverka flygsäkerhet och luftvärdighet [16]. 
 
Programvara på säkerhetskritiska system 
Fel maskering i feltoleranta programvaror är farlig och kan leda till allvarliga 
konsekvenser om det inträffar i säkerhetskritiska system. Incidenten, som inträffade den 
1 augusti 2005, är ett belysande exempel. Fel maskering påverkar underhåll, eftersom 
kännedom om underliggande fel i system saknas. Om inga åtgärder vidtas och ett 
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ytterligare fel uppstår i systemet, kan användning av redundans påverkas. Felaktiga 
värden kan generaliseras och leda till förlust av kontroll. (ex. Perth incidenten). Här kan 
fördröjt underhåll på vanliga system eller på de system med extra redundansen ses som 
riskabelt [10][12]. 
 

4.3 Intervjuer med flygingenjörer 
Två stycken intervjuer har genomförts. Syftet med dessa var är att samla tillräckligt med 
information. Detta är för att få en bättre förståelse kring fördröjt underhåll. Arnav Jain på 
Norwegian Air Shuttle och Jonas Malmqvist på NextJet, tog sig tid och svarade på några 
frågor.  
 
Resultatet av dessa intervjuer var att både Arnav och Jonas berättade allmänt om fördröjt 
underhåll samt nämnde några för- och nackdelar. Se bilaga 1 och 2 för hela intervjuerna.  
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Kapitel 5 

5. DISKUSSION 
Utveckling av fördröjt underhåll 
Innan arbetet påbörjades var tanken att redovisa utvecklingen av fördröjt underhåll, samt 
illustrera med eget exempel med alla beräkningar som behövs. Men eftersom tidsramen 
blev väldigt liten, bestämde vi att jobba med ett färdigt exempel. Detta för att påvisa vad 
man ska tänka på vid utveckling av fördröjt underhåll. Under resultatsdelen har vi inte 
redovisat exakt hur man får fram graferna. Detta gör man efter några beräkningar, 
beroende på vad felet på komponenten är. Den horisontella linjen, på figur 10, föreställer 
den begränsade nivån, som visar effekten av att skjuta upp underhållet. Denna nivå är 
viktig för att bestämma tiden för det fördröjda underhållet. Efter att man har beskrivit 
hela kontrollmanövreringssystemet, kan man sortera ut, hur allvarligt komponentsfelen 
är. Ett fel på XLINK kan vara det mest kritiska, eftersom misslyckandet av XLINK kan 
förhindra CPUn att få fram information från det andra LRU. Efter XLINK har man 
grupperat de andra felen i två grupper, beroende på hur allvarliga dessa fel är. Se Tabell 
4.   
 

SEKTION 1: SEKTION 2: 

S1 (A) S2 (A) 

CPU (A) S2 (B) 

CPU (B)  

S1 (B)  

ACT (A)  

ACT (B)  
Tabell 4 gruppering av felen 

 

 

Fördröjt underhåll på säkerhetskritiska system 
Även med extra redundansen kan det alltid förekomma nya oväntade faror i systemet. 
Den fysiska och funktionella isoleringen samt användningen av olika designer av 
hårdvara i systemet, minskar risken för hela systemets haveri.  
Det är lite svårt att förutsäga alla typ av fel som kan dyka upp, men genom 
incidentrapporter och andra anmärkningar kan flygplans- och komponenttillverkare 
forska utan uppehåll för att leverera säkra och robusta flygplan och komponenter.  
Vi hade velat besvara frågan ”Kan man garantera att ha fullständig koll på vilka 
komponenter som har gått sönder och hur länge under fördröjt underhåll?”. Genom 
incidentrapporten kunde vi förstå hur viktig programvaran är, eftersom 
systemfunktionalitet beror på den. Den nya datorprogramvaran (V-07) kände inte igen 
det maskerade fel som fanns i systemet, medan den gamla programvaran (V-03) 
kontrollerade hela systemet innan koppling av redundansen.  
Vi tycker, att vid utveckling av programvara, måste tillverkare tänka på att hela systemet 
alltid måste övervakas och kontrolleras av programvaran. Dessutom bör 
underhållsavdelningen vara noga och köra en full kontroll av alla system (inklusive 
redundans system) för att säkerställa att inga trasiga komponenter finns kvar.  
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Utveckling och framtiden 
Vi vet inte exakt hur utvecklingen ser ut på det inbyggda fördröjda underhållet. Vi tror 
dock att det är något som kommer att fortsätta, eftersom huvudsyftet är att minska 
underhållskostnader. Det kanske blir fler extra redundanta system istället för ett, men 
detta kan kanske leda till en viktökning av flygplanet. Det hade varit mycket intressant att 
kunna följa upp detta. Men med den ständiga utvecklingen inom flygbranschen och de 
höga krav från myndigheten är det svårt att veta, hur det kommer att påverka 
användningen av MEL. 
 

Svårigheter under examensarbetet 
Vi mötte flera hinder under arbetsgången. Dessa var tid, informationsinsamling, planering 
och struktur i arbetet. Vi hade bara tio veckor att arbeta med, vilket hade behövt en lång 
tid för planering före arbetsstarten. Detta kunde vi inte göra, då idén om examensarbete 
kom till oss mitt i V13. Detta gjorde att det tog tid, innan vi kunde sätta fart med arbetet. 
Vi kände till det allmänna fördröjda underhållet, som utförs med hjälp av MEL och MMEL. 
Däremot kände vi inte till det inbyggda fördröjda underhållet. Vi valde att lägga mycket 
tid till att läsa rapporter om detta för att kunna förstå innebörden. De vetenskapliga 
rapporter om fördröjt underhåll, som vi hittade handlade om Boeing 777, vilket 
begränsade vårt arbete. Vi hade velat känna till, hur andra tillverkare (t.ex. Airbus, 
Bombardier)gör, för att kunna jämföra med Boeing. 
Vi valde, att bara inrikta oss på Boeing och försökte att söka fakta om B787 för att jämföra 
och följa upp, om det fanns en utveckling om det inbyggda fördröjda underhållet. Detta 
misslyckade vi med då vi inte kunde få fram information om detta.  
 

Intervjuer med flygingenjörer 
Vi hoppades att få den informationen genom olika intervjuer. Vi hade tänkt oss att besöka 
ett flygbolag för att få en bättre bild av koncepten och få information om, hur det fungerar 
i praktiken på andra flygplan. Men på grund av tidsbrist och tillgänglighet av ingenjörer, 
skedde alla intervjuer via mejl. Med hjälp av vår handledare, Tommy Nygren, fick vi 
kontaktuppgifter till tre ingenjörer. Två av dessa svarade på våra frågor.  
 
Resultatet från intervjuerna har varit riktigt bra och givande, speciellt i början av arbetet. 
Vi fick det som vi förväntade oss och mycket mera. I intervjun berättade båda Jonas och 
Arnav hur hanteringen av fördröjt underhåll sker, samt vad är det man ska tänka på vid 
senareläggningen av underhållet. Enligt Jonas så eskaleras sällan underhållet som täcks 
av underhållsprogrammen (AMP), men det händer ändå i vissa fall. Tillverkaren tillåter 
inte operatörerna att på egen hand göra detta, därför måste en ansöka om godkännande 
skickas till den lokala myndigheten.  På NextJet hanterar de fördröjt underhåll, men 
främst på icke säkerhetskritiska system. Däremot hanterar de fördröjt underhåll på 
Norwegian på säkerhetskritiska system. Då alla ETOPS godkända flygplan har flera 
redundans på dessa system, är det möjligt att fördröja underhållet tills man är på hemma 
bas. 
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Kapitel 6 

6. SLUTSATSER 
Fördröjt underhåll är en utmärkt lösning istället för inställda och försenade flygningar 
utan att påverka flygsäkerheten. Vi kom fram till att fördröjt underhåll har fler fördelar 
än nackdelar. De viktigaste fördelarna är tids- och kostnadsbesparingar. Ibland blir det 
svårt att få tag på komponenter direkt, när det behövs, men genom att senarelägga 
underhållet vinner man mycket tid och hinner beställa hem den saknade komponenten.  
 
Sammanfattningsvis, vill vi konstatera att utvecklingen av fördröjt underhåll kräver 
utökad forskning. Framförallt skall interaktionen mellan olika fel och tidsperioderna för 
fördröjt underhåll undersökas. 
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Kapitel 7 

7. TACK 
 
Vi vill rikta ett hjärtligt tack till vår handledare Tommy Nygren och examinator Håkan 

Forsberg som gav oss möjligheten att utföra detta arbete samt gav oss svar på alla frågor 

och funderingar. Vi vill även rikta ett tack till Jonas Malmqvist på Nextjet och Arnav Jain 

på Norwegian Air Shuttle som tog sig tid att svara på våra frågor.  
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Kapitel 9 

9. BILAGOR 

9.1 BILAGA 1 Intervju med Jonas Malmqvist, NextJet 

 
1.       Vad är fördröjt underhåll?  

Benämningen som vi använder då alla våra manualer är skrivna på engelska är 
deferred maintenance och det omfattar både uppskjutet/eskalerat planerat 
underhåll och hantering av öppna anmärkningar. 
 

2.       I vilken omfattning används det? 
I vår flotta som idag består av 14 flygplan används MEL och hantering av öppna 
anmärkningar dagligen. I stort sett finns det någon typ av öppen anmärkning på 
alla våra flygplan och det kan sträcka sig från MEL items som förs upp på HIL (Hold 
Item List) listan eller anmärkningar som inte bedöms påverka luftvärdigheten som 
exempelvis skador i kabinen som läggs ut och åtgärdas vis nästkommande större 
check. Skulle vilja påstå att det ser ut på liknande sätt hos alla operatörer oavsett 
om man opererar nya eller äldre flygplan. 
 

3.       Hur hanterar ni fördröjt underhåll allmänt? 
Planerat underhåll som täcks av underhållsprogrammen (AMP) 
eskaleras/fördröjs sällan men det händer. Då varken SAAB eller BAE som tillverkat 
våra flygplan tillåter operatörerna att på egen hand göra detta måste vi först 
ansöka om godkännande hos dem vilket de tar ut en avgift för och senare även 
skicka in en ansökan till myndigheten, i vårat fall Transportstyrelsen. Exempel på 
anledningar till att förlänga planerat underhåll kan vara av planeringsskäl eller 
pga. långa leveranstider på reservdelar.  
Under förra året brann Dowty propellers fabrik ner i England, dessa är tillverka 
för propellrarna som är monterade på SAAB 340. Detta gjorde det svårt att få fram 
reservdelar och vi gjorde därför förlängning av flera propeller översyner. 
Alternativet hade varit att parkera ett eller två flygplan fram tills att 
reservdelstilverkningen hade återupptagits. 
Öppna anmärkningar hanteras genom MEL alt. anmärkningar som ej bedöms 
påverka luftvärdigheten kan öppnas i vårat datasystem direkt av en tekniker. 
Exempel på dessa är kosmetiska anmärkningar eller slitage som fortfarande är 
inom de gränser som sätts av AMM/SRM. 
Alla anmärkningar och eller fördröjt underhåll monitorernas och planeras av våra 
planerare och ingenjörsavdelning. 
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4.       Vilka krav ställs det? 
Vi måste uppfylla de regler som sätts av flygplanstillverkarna och myndigheterna. 
Flygplanstillverkarna anger i MRB/MMEL vad som accepteras rörande förlängning 
av planerat underhåll och lägsta kraven för operatörens MEL. Skulle man av 
misstag ej göra en task inom specificerat intervall skrivs en rapport i vårat 
rapporteringssystemen och myndigheten informeras också, det är inte helt 
ovanligt men oftast rör det sig om någon enstaka flygtimme och kan beror på att 
flygplanet i sista stund har bytt flyglinje. 
 

5.       Vad tänker ni på när ni skapar MEL? 
Vår MEL baseras på flygplanstillverkarens MMEL, egna erfarenheter och 
myndighetskrav. Har bifogat några sidor ut vår CAME som beskriver hur vi 
utvecklar vår MEL. 

6.       Vilka kategorier har ni på MEL? 
A, B, C och D. Det är en standard som används hos alla tillverkare och MMEL. 
 

7.       Vilka flygplans typer opererar ni med? Har ni samma tankesätt när ni skapar 
MEL på olika flygplan? Om inte, vad är skillnaden?  
Vi opererar SAAB 340 och BAE ATP, tankesättet är precis samma för våra typer 
kanske mycket pga. att de opererar i samma miljö och linjenät. 
 

8.       Boeing 777 har trippel redundans på PFCs, AIMS samt ADIRS, vilket tillåter 
fördröjningen av underhållet på dessa säkerhetskritiska system. Hur är det på era 
flygplan? 
Våra flygplan har visserligen viss redundans men inte i den utsträckningen att man 
kan föra upp något av de mest kritiska systemen enligt MEL. Där har nog storleken 
på flygplan viss betydelse. 
Exempel på system med redundans i våra flygplan är exempelvis transpondrar, 
radio system och navigeringsmottagare. Trotts detta finns det i runt 100 olike MEL 
items för respektive SAAB 340 och ATP men de hanterar främst icke kritiska 
system. Har även bifogat några sidor ur vår MEL för SAAB 340 som exempel, i det 
här fallet ATA 34 vilket är alla system under navigering. 
 

9.       Om ni har fördröjt underhåll på säkerhetskritiska system, hur hanterar ni det? 
Det fungerar på samma principer som beskrivet ovanför, kan dock inte komma på 
något bra exempel på kritiskt system. Här gäller tillverkarens föreskrifter. 
 

10.   Vad är fördelar och nackdelar med fördröjt underhåll? 
Själva anledningen/syftet med fördröjt underhåll är att kunna fortsätta operera et 
flygplan på ett säkert sätt fram tills at resurser (reservdelar eller tid) finns för att 
felsöka och åtgärda felet. Det skulle i stort sett inte vara möjligt att operera ett 
flygplan mer än någon dag i streck om det inte var möjligt att föra upp 
anmärkningar på MEL. 
Det finns en viss risk att fler anmärkningar först upp på MEL än vad som hinner 
åtgärdas, då måste man tids nog ställa av flygplanet för at lösa dessa. Det är av 
ytterst vikt att man åtgärdar och stänger öppna anmärkningar så snart som möjligt 
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även om en MEL CAT C item exempelvid ger 10 dagar. Det är lätt att man slappnar 
av och tänker at det är gott om tid. 
 
11.   Är det en trend som ökar?  
Kanske till viss del då konkurrensen mellan flygbolagen ökar ställs även större 
press på att hålla flygplanen i luften. Användning av MEL kan då öka. 
 

12.   Känner ni till några incidenter på grund av fördröjt underhåll? Har det hänt 
några? 
Det enda exemplet som jag kan komma på är en MD-80 från alaskan airlines som 
gick i backen år 2000. Man hade gjort en rad eskaleringar av en smörjning av 
domkraften som styr höjdrodret. Tommy har säkert tagit detta som ett exempel. 
 

13.   Hur ser forskningen ut idag? Är det någonting som är på gång gällande fördröjt 
underhåll? 
Inte vad jag känner till men myndigheterna har en tendens hela tiden ställa högre 
krav och det kan säkert påverka utformningen och användningen av MEL. 

 

9.2 BILAGA 2 Intervju med Arnav Jain, Norwegian Air Shuttle 
 
1.       Vad är fördröjt underhåll? 
 
Aircraft Maintenance may be categorised in two different ways; preventive and 
corrective. 
 
Preventive maintenance is based on a regulatory approved Aircraft Maintenance 
Program, AMP, which is based on Maintenance Planning Data, MPD, by the OEM. 
Corrective maintenance is what is known as defect rectification i.e. correcting any faults 
found in service. 
 
Preventive maintenance may only be deferred IAW the approved procedures noted in 
the Operators regulatory approved CAME. The exposition explains the rules applicable 
for that individual operator and the process that shall be applied for deferring the 
preventive maintenance. Usually the deferral interval may be extended up to 10% or a 
certain figure in case of large intervals. An example may be that a 6000FH task may be 
extended 600FH (10%), while a 12000FH may only be extended 1000FH (<10%). 
 
Corrective maintenance may only be deferred IAW approved documentation which may 
be the Operators MEL, CDL or a variation issued by the Type Certificate Holder. Deferral 
of corrective maintenance is known as DD or Deferred Defect. Depending on the 
document used as basis for deferral the deferral interval may range from 1FC to years. 
Some standard deferral intervals for MEL items are 3 days (MEL category B), 10 days 
(MEL C), 120 days (MEL D) 
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It should be noted that all deferred maintenance mentioned below must be deferred 
IAW approved document and may not affect the airworthiness of the aircraft. In such 
cases it affects the airworthiness the aircraft is AOG until the maintenance is carried out. 
 
  
 
2.       I vilken omfattning används det? 
 
Deferral of maintenance is generally to be avoided, however there are many times the 
rectification of non-system critical items may not be carried out in the allotted time 
(turn around) when discovered or when there is a lack of tools or spare parts for the 
specific job that may require the deferral.  
 
  
 
3.       Hur hanterar ni fördröjt underhåll allmänt? 
 
Deferral of maintenance is performed IAW the regulatory approved procedures in the 
CAME. 
 
  
 
4.       Vilka krav ställs det? 
 
All deferrals are required to have an approved documentation as a basis for the deferral, 
many times it is the (approved) MEL which is based on the Master MEL. 
 
  
 
5.       Vad tänker ni på när ni skapar MEL? 
 
The MEL is a document which is based on the MMEL which is issued by the TCH. The 
MEL may be more restrictive than the MMEL (e.g. MMEL allows 2 out of 4 packs to INOP, 
but MEL only allows 1 out of 4 pack to be INOP) but may not be less restrictive than the 
MMEL (e.g. MMEL only allows 2 out of 4 packs to INOP, but MEL allows 3 out of 4 pack to 
be INOP). 
 
Also the configuration of the Operators aircraft must be taken into account when writing 
the MEL document. There are systems which have a corresponding MEL entry in the 
MMEL but are not included in the configuration of the Operator and therefore may be 
left out of the Operators MEL. 
 
  
 
6.       Vilka kategorier har ni på MEL? 
 
There are 4 different MEL, category A, B, C, & D. 
A.      No standard interval I specified 
B.      Standard interval is 3 calendar days excluding the day of discovery 
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C.      Standard interval is 10 calendar days excluding the day of discovery 
D.      Standard interval is 120 calendar days excluding the day of discovery 
 
  
 
7.      Vilka flygplans typer opererar ni med? Har ni samma tankesätt när ni skapar MEL 
på olika flygplan? Om inte, vad är skillnaden? 
 
We have as of today 2 different aircraft types in operation, Boeing 737 and Boeing 787. 
Both MEL documents for these different aircraft types are based on their respective 
MMEL.  
 
  
 
8.       Boeing 777 har trippel redundans på PFCs, AIMS samt ADIRS, vilket tillåter 
fördröjningen av underhållet på dessa säkerhetskritiska system. Hur är det på era 
flygplan? 
 
As any other ETOPS approved aircraft all flight critical and airworthiness systems have 
redundancies. These redundancies enables us to safely return to base in case one of 
multiple systems fail on an away base. 
 
  
 
9.       Om ni har fördröjt underhåll på säkerhetskritiska system, hur hanterar ni det? 
 
Corrective maintenance: We follow our approved procedures for deferring the 
maintenance and endeavour to correct the faulty system quickest possible, regardless of 
system criticality. 
 
Preventive maintenance: In case deferral is allowed we follow approved procedures. We 
endeavour to perform maintenance as soon as possible in case of deferred preventive 
maintenance regardless of system criticality. Note: There are CMR tasks and AWL which 
may not be deferred. 
 
  
 
10.   Vad är fördelar och nackdelar med fördröjt underhåll? 
 
By deferring corrective maintenance we are able to ability to dispatch while awaiting for 
parts or suitable ground time.  However, there are situations with a system INOP the 
envelope of the aircraft degraded e.g. if 1 of the 2 Radio Altimeters are INOP the 
AUTOLAND capability of the aircraft is compromised and the aircraft now has an 
operational limitation of it may not be set to an aerodrome which requires the 
AUTOLAND capability. 
 
  
11.   Är det en trend som ökar? 
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No information 
 
  
 
12.   Känner ni till några incidenter på grund av fördröjt underhåll? Har det hänt några? 
 
No information 
 
  
 
13.   Hur ser forskningen ut idag? Är det någonting som är på gång gällande fördröjt 
underhåll? 
 
No information 


